
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення конкурсу «Мрії здійснюються з Winx»  (далі за текстом – «Правила»)

Опубліковано: «01» грудня 2016 року о 12 год. 00 хв. за київським часом

1. Організатор, Виконавець та мета проведення Конкурсу «Winx» (надалі – «Конкурс»)

1.1. Організатором Конкурсу є Rainbow S.r.l.  (Місцезнаходження:  Italy,  Loreto AN, вул.
Via Brecce, 257, тел. +39 071 75067500) (далі – «Організатор»).

1.2. За замовленням Організатора Конкурс проводиться Виконавцем: ТОВ «Квест Івент
Нетворк»  (Місцезнаходження:  м.  Київ,  бульвар  Дружби  Народів,  17/5  (далі  –
«Виконавець»).

1.3. Метою проведення Конкурсу є просування товарів під знаком для товарів та послуг
«Winx» (Вінкс),  залучення уваги та підвищення лояльності  потенційних споживачів  до
таких товарів, а також інформування споживачів про якісні характеристики та споживчі
властивості  таких  товарів  з  метою залучення  нових споживачів  та  збільшення  об’ємів
продаж таких товарів.

 

2. Строки проведення Конкурсу 

2.1. Строки проведення Конкурсу: з 12год. 00 хв. 01 сек. «01» грудня 2016 року до 12 год.
00 хв.00 сек. «29» січня 2017 року включно (за київським часом).

 

3. Територія проведення Конкурсу. Інформаційна підтримка Конкурсу

3.1.  Конкурс проводиться на всій території  України, за  винятком території  проведення
Антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій.

3.2.  Детальну  інформацію  про  Конкурс  можна  знайти  на  сторінці
http://www.winxclub.com/uk (далі по тексту – «Промо-сторінка»).

3.3. Оголошення результатів  Конкурсу та розіграш Подарунку № 1 відбуватиметься 29
січня 2017 року за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів 17/5, офіс 46. Результати
Конкурсу публікуються на Промо-сторінці.

 

4. Учасники Конкурсу

4.1. В Конкурсі можуть приймати участь батьки, хто є громадянином України, проживає
на території України та кому на момент участі в Конкурсі виповнилося 18 років, має дітей
та  належним  чином  і  в  повному  обсязі  виконали  всі  умови  даних  Правил  (надалі  –
«Учасники Конкурсу»).

4.2. В Конкурсі не мають права брати участь:

-  працівники  Організатора,  Виконавця  Конкурсу  та/або  будь-яких  інших компаній,  які
беруть участь в підготовці та проведенні Конкурсу та їх близькі родичі (чоловік/дружина,
діти, брати/сестри, батьки);

- іноземці та особи без громадянства;

- особи, що не відповідають вимогам п.4.1. даних Правил.

 

5. Умови участі в Конкурсі

http://www.winxclub.com/uk


5.1. Для того, щоб взяти участь в Конкурсі та стати Учасником Конкурсу кожна особа, яка
відповідає  вимогам  розділу  4  даних  Правил,  повинна  протягом  Строку  проведення
Конкурсу здійснити дії в наступній послідовності:

5.1.1. Придбати:

- принаймні 1 (одну) одиницю продукції: ляльку Winx Club від «АМІГО И С» або рюкзак
Winx  Club  від  ТМ «1 Вересня»  в  будь-якій  точці  продажу на  всій  території  України,
зберегти оригінал чеку.

-  принаймні  3  (три)  одиниці  продукції:  журнал  “Магія  Winx  Club”  від  видавництва
«Едіпресс Україна» або товари для творчості Winx Club від ТМ “RANOK-CREATIVE” або
шоколад  Winx  Club  від  ТМ “Любимов  KIDS”  або  канцелярські  товари  та  товари  для
творчості  Winx  Club від  ТМ  «1-ше  Вересня»  або  одяг  від  Інтернет-магазину
www  .  funnyshop  .  com  .  ua в  будь-якій  точці  продажу  на  всій  території  України,  зберегти
оригінали чеків. 

5.1.2.  Зробити  фотографію,  на  якій  присутній  Учасник  або  його  дитина  з  придбаною
одиницею (одиницями) продукції відповідно до вимог п. 5.1.1. цих Правил. Якщо умовами
Правил  визначено,  що  Учасник  повинен  придбати  3  (три)  одиниці  продукції,  на
фотографії повинні бути присутні 3 (три) одиниці товару, в іншому випадку фотографія,
що не  містить  відповідної  кількості  одиниць  продукції,  буде  вважатися  такою,  що не
відповідає умовам Правил. Фотографія повинна бути хорошої якості.  Важливо, щоб на
фотографії  можна  було  добре  роздивитися  і  обличчя  Учасника  або  його  дитини,  і
продукцію. 

Для участі в Конкурсі не приймаються фотографії, які:
- Не відповідають вимогам цих Правил;
- Містять рекламу товарів і послуг третіх осіб;
- Пропагують жорстокість і насильство;
- Еротичного чи порнографічного характеру;
- Порушують загальноприйняті морально-етичні норми;
- У змісті яких присутні особи, які палять, або вживають алкогольні напої або
- наркотичні речовини;
- У змісті яких присутні екстремістські матеріали;
- Зміст  яких  є  наклепницьким,  образливим,  або  іншим  чином  ганьбить  честь  і

гідність Учасників Конкурсу, а також будь-яких третіх осіб;
- Іншим чином порушують вимоги чинного законодавства України.

5.1.3.  зайти  на  сторінку  http://www.winxclub.com/uk/user/register,  заповнити  всі  поля
відповідної  форми,  завантажити  фотографію,  зроблену  відповідно  до  пункту  5.1.2.
Правил.

5.2.  До участі  в  Конкурсі  не  допускаються  фіктивні  (вдавані)  облікові  записи  (далі  за
текстом  –  аккаунти)  Учасників  Конкурсу  та/або  аккаунти,  що  містять  завідомо
неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника Конкурсу, а також аккаунти
Учасників  Конкурсу,  що  не  дають  змоги  ідентифікувати  належним  чином  такого
Учасника Конкурсу;

5.3. Заповнюючи всі поля, згідно п. 5.1. Правил, Учасник Конкурсу підтверджує те, що він
повністю  відповідає  умовам  п.4.1.-4.2.  цих  Правил,  та  повністю  погоджується  з  цими
Правилами  і  зобов'язується  неухильно  їх  виконувати.  У  випадку  незгоди  Учасника
Конкурсу  з  цими  Правилами,  вважається,  що  такий  Учасник  добровільно  достроково
припинив свою участь в Конкурсі та жодних претензій до Організатора та/або Виконавця
Конкурсу немає.

5.3. Беручи участь в Конкурсі, Учасники Конкурсу не вносять ніякої плати, пов’язаної з
участю в Конкурсі.

http://www.winxclub.com/uk/user/register
http://www.funnyshop.com.ua/


 

6. Подарунковий фонд Конкурсу

6.1 Подарунковий фонд Конкурсу включає в себе:

6.1.1.   «Подарунок №1» - туристична  подорож для родини** в Італію на гірськолижний
курорт під час проходження Winx Winter Tour у період з 24 лютого по 30 лютого 2017 р.
(5 днів, 4 ночі) – 1 подорож.

** для двох батьків та однієї дитини до 12-ти років або двох батьків та двох дітей до
12-ти  років,  або  одного  з  батьків  та  трьох  дітей  до  12-ти років,  всього  не  більше
чотирьох осіб. Зверніть увагу, у туристичну подорож повинна поїхати принаймні одна
дитина. 

Під туристичною подорожжю мається на увазі організація переможцю Конкурсу подорожі
із м. Києва до м. Мілан, Італія, а саме – організація:

- авіа перельоту;
- проживання у готелі для чотирьох осіб (двох дорослих та однієї дитини до 12-ти

років, двох дорослих та двох дітей до 12-ти років або одного дорослого та трьох
дітей до 12-ти років) на 5 днів 4 ночі;

- дворазове харчування (сніданок і вечеря);
- трансферу аеропорт - готель і готель - аеропорт;
- візовий супровід. 

Переможці  самостійно  несуть  витрати  на  медичне  страхування,  додаткове  харчування,
сувеніри, податки і мита, збори та інші обов’язкові платежі за оформлення віз, а також
інші витрати, не передбачені цими Правилами.

6.1.2. «Подарунок №2» - Рюкзак Winx Club – 9 одиниць.

Кількість  Подарунків  обмежена  та  складає  вищезазначену  кількість.  Відповідальність
Організатора та/або Виконавця Конкурсу обмежена вартістю таких Подарунків.

6.2.  Заміна  Подарунків  грошовим  еквівалентом  або  будь-яким  іншим  благом  не
допускається. 

6.3. Зовнішній вигляд Подарунків в рекламно-інформаційних матеріалах Конкурсу може
відрізнятися від реальних Подарунків Конкурсу.

6.4. Подарунки визначаються на розсуд Організатора Конкурсу та можуть бути змінені.

7. Визначення Переможців Конкурсу

7.1. Визначення власників Подарунків Конкурсу, вказаних в п. 6.1.1. цих Правил:

- «29» січня 2017 року до 18год. 00 хв. за київським часом серед усіх Учасників Конкурсу,
які  належним  чином  зареєструвались  до  участі  в  Конкурсі,  будуть  визначатися  5
претендентів  на  головний Подарунок,  серед  яких  буде  визначено  Переможця,  шляхом
випадкової  вибірки  з  використанням  спеціального  обладнання  (комп’ютера),  за
допомогою Інтернет сервісу http://randstuff.ru/number/, робота якого заснована на принципі
випадкової  вибірки.  Процес  визначення  Переможця  буде  проводитися  в  присутності
юриста та буде зафіксовано на відео. За результатами Переможець буде проінформований
Виконавцем по телефону вказаного при реєстрації.

- Переможець, обов’язково,  має надати всі необхідні документи, а саме: у ньго і його
сім”ї  є  діючі  паспорти,  він  може  надати  довідки  для  отримання  візи  (згідно  п.  8.2.
Офіційних правил проведення конкурсу «Мрії здійснюються з Winx» від 01.12.16р.) ,  а
також  може  пред’явити  чеки  на  покупку  зареєстрованих  товарів  у  період  дії  акції
(реєстрація товару на сайті не може бути раніше ніж дата чеку), то він отримує приз. Якщо

http://randstuff.ru/number/


він  не  може  надати  таких  документів  –  право  переходить  до  наступного  з  5  (п’яти)
претендентів.

7.2. Визначення власників Подарунків Конкурсу, вказаних в п. 6.1.2. цих Правил:

- щотижнево у четвер, протягом дев’яти тижнів, починаючи з «08» грудня 2016 року
серед  усіх  Учасників  Конкурсу,  які  належним  чином  зареєструвались  до  участі  в
Конкурсі,  щотижня буде визначений один Переможець (всього 9 Переможців), шляхом
вибірки кращої фотографії серед фотографій, завантажених Учасниками згідно п. 5.1.2.
Правил.  За  результатами  визначення  Переможця  Конкурсу,  Переможець  буде
проінформований Виконавцем по номеру телефону, вказаному при реєстрації.

7.3. Учасники Конкурсу, що не стали власниками Подарунків Конкурсу за результатами
проведення процедури визначення власників Подарунків Конкурсу, не здобувають права
на отримання Подарунків Конкурсу, будь-яких інших заохочень та компенсацій, в т.ч. і
грошової.

7.4. Результати визначення власників Подарунків Конкурсу є остаточними і такими, що не
підлягають оскарженню.

7.5.  Оголошення  про  власників  Подарунків  Конкурсу  публікується  на  Промо-сторінці
протягом двох днів з моменту визначення Переможців, з додаванням скріншоту (знімок
екрану) або відео про визначення власників Подарунків Конкурсу.

7.6.  Організатор,  Виконавець,  Співвиконавець  Конкурсу  не  несуть  відповідальності  за
можливі  проблеми,  технічні  помилки  або  неналежну  роботу  Інтернет  сервісу
«randstuff.ru».

 

8. Порядок та строки отримання Подарунків Конкурсу.

8.1. Організатор здійснює телефонний дзвінок до власника Подарунку Конкурсу, а також
надсилає  йому повідомлення  на  електронну  пошту,  що  була  вказана  при  реєстрації,  і
інформує про визнання його власником Подарунку Конкурсу.

8.2.  У  разі  підтвердження  своєї  згоди  на  отримання  Подарунку  Конкурсу  власник
Подарунку Конкурсу зобов’язаний повідомити Організатору адресу проживання та надати
наступні документи: 

8.2.2. Для власників Подарунку №1:

- паспорт громадянина України (заповнені сторінки паспорту);

- довідку з роботи про доходи за останні 6 місяців;

- довідку з банку про наявність коштів на подорож;

- облікову картку платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтво про народження кожної дитини, що виїжджає закордон

- діючі закордонні паспорти кожного з членів родини, які виїжджають закордон;

-  нотаріально  засвідчений  дозвіл  на  тимчасовий  виїзд  дитини  (дітей)  закордон,  якщо
закордон дитина (діти) виїжджають у супроводі лише одного з батьків.

ВАЖЛИВО:  у  паспорті  повинно  бути  не  менше  2-х  чистих  сторінок.  Продовженні
паспорти до розгляду візовим центром не приймаються.

- діючий проїзний документ дитини (дитячий паспорт).

- 2 фотографії розміром 3,5х4,5 для кожного з членів родини, які виїжджають закордон.

- лист від батьків, що вони зобов’язуються взяти на себе матеріальні витрати, пов’язані з
поїздкою закордон (спонсорський лист).



8.3. Подарунки будуть вручені/доставлені в офісі Організатора або кур’єрською службою
доставки «Нова Пошта», за адресою, вказаною власником Подарунку Конкурсу згідно з
п.8.2.  цих  Правил,  протягом  30  (тридцяти)  календарних  днів  з  моменту  визначення
власників  Подарунків  Конкурсу.  При  цьому  кур’єрська  доставка  не  здійснюється  в
населені  пункти на території  АР Крим, а також низку населених пунктів  Донецької  та
Луганської  областей в яких відправлення/доставка/видача неможлива або ускладнена у
зв’язку  з  форс-мажорними  обставинами:  зокрема,  але  не  обмежуючись  проведення
антитерористичних операцій,  воєнних дій будь-якого роду,  збройних заворушень тощо,
що  знаходяться  поза  контролем  Організатора/Виконавця.  У  випадку  неможливості
кур’єрською службою доставити/вручити Подарунок за вказаною власником Подарунку
Конкурсу  адресою,  такий  власник  Подарунку  Конкурсу  зобов’язаний  погодити  із
Організатором  нову  адресу  доставки  кур’єрською  службою.  Не  погодження  із
Організатором  нової  адреси  доставки/вручення  Подарунку  вважається  добровільною
відмовою  такого  власника  Подарунку  Конкурсу  від  отримання  належного  йому
Подарунку та/або жодних компенсацій, в т.ч. і грошової.

8.4. Подарунки Конкурсу вручаються лише тим особам, які здобули право на їх отримання
згідно  з  умовами  цих  Правил.  Подарунки  Конкурсу  вручаються  виключно  в  порядку,
встановленому  цими  Правилами.  Власники  Подарунків  Конкурсу  не  мають  права
передати будь-яким третім особам своє право на отримання Подарунків Конкурсу.

8.5. Організатор Конкурсу і пов’язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності за
подальше використання  власником Подарунку  Конкурсу  Подарунків  після  їх  вручення
та/або  за  неможливість  такими  власниками  Подарунків  Конкурсу  скористатись
отриманими Подарунками Конкурсу з  будь-яких причин,  а також за можливі наслідки
використання таких Подарунків Конкурсу.

8.6. Власник Подарунку Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання
Подарунку Конкурсу,  а також перестає вважатись власником Подарунку Конкурсу,  без
будь-яких  компенсацій  у  наступних  випадках,  і  Організатор  має  право  обирати
наступного власника Подарунку Конкурсу серед Учасників:

8.6.1. якщо ім’я та/або прізвище такого власника Подарунку Конкурсу, зазначене в його
аккаунті,  не  співпадає  з  іменем  та/або  прізвищем,  вказаним  у  дійсному  паспорті
громадянина України такого власника Подарунку Конкурсу;

8.6.2. якщо такого власника Подарунку Конкурсу визнано порушником даних Правил до
моменту вручення йому Подарунку Конкурсу;

8.6.3. якщо такий власник Подарунку Конкурсу у встановлений цими Правилами період
не надасть підтвердження можливості та згоди на отримання належного йому Подарунку
Конкурсу;

8.6.4. якщо такий власник Подарунку Конкурсу не здійснить дії, передбачені у п. 8.2.-8.3.
цих Правил та інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;

8.6.5. якщо такий власник Подарунку Конкурсу заявив про свою відмову від отримання
Подарунку Конкурсу будь-яким доступним способом;

8.6.6. у разі неможливості ідентифікувати власника Подарунку Конкурсу;

8.6.7. у разі неналежного та/або неповного виконання умов цих Правил.

8.7.  Неухильне  дотримання  всіх  умов  цих  Правил  та  надання  всіх  передбачених
документів  і  інформації  є  необхідною  умовою  отримання  Подарунків  Конкурсу.
Невиконання  будь-яких  умов,  передбачених  цими  Правилами,  позбавляє  власника
Подарунку  Конкурсу  права  на  одержання  Подарунку  Конкурсу.  При  цьому,  власник
Подарунку  Конкурсу  вважається  таким,  що  добровільно  відмовився  від  отримання



Подарунку Конкурсу та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу
будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової.

8.8.  У  разі  неможливості  вручення  відповідного  Подарунку  Конкурсу  належному
власнику  Подарунку  Конкурсу  такий  Подарунок  Конкурсу  визнається  незатребуваним.
При цьому, такий Подарунок Конкурсу не може бути затребуваним власником Подарунку
Конкурсу повторно.

8.9. У разі виявлення неможливості вручення Подарунку Конкурсу, Організатор має право
розпорядитися незатребуваним Подарунком Конкурсу на свій розсуд.  

8.10. Всі податкові зобов’язання стосовно розповсюдження Подарунків Конкурсу та всі
ризики, що можуть випливати з таких дій, бере на себе Співвиконавець Конкурсу.

 

9. Додаткові умови

9.1.  Участь  в  Конкурсі  автоматично  означає  факт  ознайомлення  та  повну і  безумовну
згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Конкурсу цих Правил або
відмова  Учасника  Конкурсу  від  належного  виконання  цих  Правил  вважається
добровільною  відмовою  Учасника  від  участі  в  Конкурсі  та  отримання  Подарунків
Конкурсу,  при  цьому  така  особа  не  має  права  на  одержання  від  Організатора  та/або
Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

9.2. Для отримання Подарунку Конкурсу в рамках цього Конкурсу Учасник Конкурсу має
надати  Організаторові/Виконавцю,  залученим  ними  третім  особам  інформацію  (в  т.ч.
особисту  інформацію),  визначену  цими  Правилами.  Фактом  участі  в  цьому  Конкурсі
Учасник Конкурсу підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше
використання  так,  як  це  вказано  нижче.  Учасник  Конкурсу  несе  персональну
відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з
ним).

9.3. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності у випадку невиконання
своїх  зобов’язань  внаслідок  надання  Учасником  неповних,  неточних,  застарілих,
недостовірних персональних даних.

9.4.  Організатор  залишає  за  собою  право  в  будь-який  момент  проведення  Конкурсу
змінити/доповнити ці Правила на власний розсуд. 

9.5.  Переможці  Конкурсу  зобов’язані  підписати  всі  необхідні  документи,  пов’язані  з
отриманням Подарунків Конкурсу.

9.6. Приймаючи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на
безкоштовне  використання  наданої  інформації,  його  особистих  даних
Організатором/Виконавцем  Конкурсу,  з  маркетинговою  та/чи  будь-якою  іншою  метою
методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю
або  інших  матеріалів  про  неї/нього  з  рекламною/маркетинговою  метою,  в  т.ч.  право
публікації (в т.ч. її імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих,
аудіо  -  та  відеоматеріалах,  інтерв'ю зі  ЗМІ, а  також для надсилання інформації,  СМС-
повідомлень про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу,
вказану  Учасником  при  реєстрації,  повідомлень  тощо,  без  будь-яких  обмежень  за
територією,  часом  та  способом  використання,  але  виключно  в  рамках  проведення
Конкурсу   і  таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором
Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у
розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист
персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання
СМС-повідомлень  (в  т.ч.  рекламного  характеру)  про  наступні  активності  Замовника,



попередньо  повідомивши  Замовника  про  таке  рішення.  Усі  відео-  та  фотоматеріали,
зроблені за участю Учасників Конкурсу, створені під час проведення Конкурсу, та/чи у
зв’язку з Конкурсом, є власністю Організатора Конкурсу і можуть використовуватися без
будь-якого  відшкодування.  Учасник  Конкурсу,  який  став  Переможцем  Конкурсу,  та
отримує  Подарунок  Конкурсу,  погоджується  фотографуватися  для  виготовлення
графічних матеріалів без виплати їй/йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають
свою  згоду  на  використання  їх  зображень,  в  тому  числі  під  час  реклами  Товарів
Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням
цього пункту Правил, належать Організаторові Конкурсу.

9.7.  У  випадку  виникнення  ситуацій,  що  допускають  неоднозначне  тлумачення  цих
Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому
рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.8. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Конкурсу
протягом всього строку проведення Конкурсу.  Зміна та/або доповнення цих Правил та
умов  Конкурсу  можливі  у  випадку  їх  затвердження  Організатором  Конкурсу  та  їх
оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови
Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо
інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил
та умов.

9.9.  Беручи  участь  в  Конкурсу,  кожен  Учасник  свідчить  і  підтверджує,  що  він
ознайомлений  і  повністю  згоден  з  цими  Правилами,  буде  їх  дотримуватися,  що  він
ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його
добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Конкурсу на
свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що
не  суперечить  чинному  законодавству  України,  зокрема,  виконання  вимог  чинного
законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для
проведення Конкурсу згідно з офіційними правилами, підготовки статистичної інформації
тощо.

9.10. Своєю участю в Конкурсі  Учасник Конкурсу надає Організатору згоду в порядку
визначеному  Законом  України  «Про  захист  персональних  даних»,  на  обробку  та
використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше)
виключно  з  метою  виконання  вимог  чинного  законодавства  України,  щодо  реклами,
податків, та в сфері бухгалтерського обліку.

9.11. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника розпорядника
його персональних даних;

-  вимагати  від  Організатора  як  власника  розпорядника  його  персональних  даних
уточнення своїх персональних даних;

-  застосовувати  передбачені  законом  засоби  правового  захисту  в  разі  порушення
законодавства про захист персональних даних.

9.12.  Обробка  персональних  даних  Учасника  може  здійснюватися  Організатором
самостійно  або  може  бути  передана  третім  особам  на  підставі  договору  з  умовою
збереження конфіденційності.

9.13.  Персональні  дані  Учасника  Конкурсу  зберігаються  в  базі  персональних  даних,
власником якої є Організатор, а розпорядником – Виконавець.

9.14. Даний Конкурс не є лотереєю або послугою в сфері грального бізнесу.


