ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Назва рекламної акції – «Активіа виклик 14 днів»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
від 29 грудня 2017 року
(редакція від 12 лютого 2018 року)
Замовник рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН
ДНІПРО», адреса місцезнаходження: Україна, 73008, Херсонська обл., м. Херсон,
Бериславське шосе, будинок 37, код ЄДРПОУ 31489175.
Виконавець рекламної Акції та Технічний партнер Акції: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Едбейкерз Україна», що розташоване за адресою: 04071, м. Київ, вул.
Верхній Вал, буд. 4А, офіс 328; код ЄДРПОУ – 40145721
Термінологія Акції:
Рекламна акція під назвою «Активіа виклик 14 днів» (в подальшому — Акція) —
рекламна акція, що проводиться з метою формування та підтримки обізнаності, а також
залучення нових споживачів та збільшення обсягів продажу товарів Замовника під ТМ
«Активіа». Дана Акція не є лотереєю або азартною грою.
«Територія проведення Акції» — Акція проводиться на всій території України, у
глобальній мережі Інтернет на сайті за адресою: activia.ua далі — «Сайт» (з урахуванням
специфіки мережі Інтернет), крім території Автономної Республіки Крим та території
проведення Антитерористичної операції, виключно з міркувань безпеки мешканців цих
регіонів.
«Заохочення» — Заохочення, надане як стимуляція лояльних до продукції під ТМ
«Активіа» споживачів - Учасників Акції. При виконанні Учасником Правил Акції, такий
Учасник здобуває можливість на отримання Заохочення.
«Користувач» — користувач мережі Інтернет, який без жодних маніпуляцій відвідав
сторінку Акції.
«Учасник» — користувач мережі Інтернет, який підтвердив свою Участь в Акції,
виконавши певну дію на сайті Акції, передбачену даними Правилами.
«Питна Активіа» — питний біфідойогурт під ТМ «Активіа» в асортименті, що
реалізується в пляшках об’ємом 290 мл, 580 мл, 315 мл.(за виключенням біфідойогуртів
Активіа Drink & Go)
«Густа Активіа» — густий біфідойогурт ТМ «Активіа» в асортименті, що реалізується в
коробках по 115 г, 195 г та 460 г.
«Код» — унікальна комбінація цифр, літер і символів, які нанесені на звороті етикетки
питної Активіа.
«Етикетка» — верхнє покриття упаковки Густої та Питної Активіа.
Сайт для участі в Акції розміщений за адресою: www.activia.ua є власністю Замовника, так
само як і всі матеріали, розміщені на Сайті, також належать Замовнику або його
Ліцензіарам.
1. Участь в Акції
1.1. Брати участь в Акції мають право громадяни України, яким виповнилось 18 років (є
повнолітніми), які постійно проживають на території України та в період Акції виконали
умови та правила цієї Акції (далі – «Учасник Акції»/ «Учасники Акції).
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1.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. Працівники та представники Виконавця і будь-яких інших компаній, що беруть
участь у підготовці, організації та/або проведенні Акції.
1.2.2. Чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1.2.1. пункту 1.2 цих Правил, а
також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся і т.д.).
1.2.3. Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років.
1.2.4. Особи, що не виконали вимоги передбачені даними Правилами.
1.3. Надання Учасником Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч.
вигаданих, звільняє Замовника та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення,
і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав
невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
1.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у
порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.5. Учасники Акції повинні мати паспорт громадянина України й реєстраційний номер
облікової картки платника податків та бути готовими надати копії даних документів на
вимогу Замовника, фізичної особи — представника Замовника.
1.6. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
- дотримуватися правил користування Сайтом activia.ua,
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого
Учасника в Акції.
2. Період проведення Акції
2.1. Загальний період проведення Акції — з «02» січня 2018 року по «31» березня 2018
року включно (далі по тексту – «Період проведення Акції»).
Період протягом якого можна стати Учасником Акції - з 00 годин 01 хвилин за київським
часом «02» січня 2018 року по 23 годину 59 хвилин за київським часом «31» березня 2018
року.
2.2. Замовник організує вручення заохочень шляхом оголошення на Cайті в підрозділі
«Переможцi».
3. Умови участі в Акції.
3.1. Для набуття статусу учасника Акції (далі – Учасник) й отримання права на
Заохочення Акції, зацікавлена фізична особа (далі – Зацікавлена Особа), яка відповідає
вимогам п. 1.1 та п. 1.2. цих Правил, повинна в Період проведення Акції виконати
наступні дії:
3.1.1. Придбати Питну Активіа в акційній упаковці, знайти код, нанесений на упаковці та
ввести код у відповідне поле на Сайті або придбати Густу Активіа (або Активіа Drink &
Go) та активувати звичку на Сайті, натиснувши кнопку «ПОЧАТИ».
3.1.2. Зареєструватися на Сайті, натиснувши кнопку «УВІЙТИ» на Сайті та заповнити
реєстраційну форму. Зареєструватись Учасником Акції можливо за допомогою:
- профілю користувача соціальної мережі https://www.facebook.com (дозволивши
Замовнику використовувати певні дані свого профілю в межах Акції, а саме: доступ до
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профілю користувача в соціальній мережі та електронної адреси, яка була вказана
користувачем при реєстрації), або
- шляхом введення в форму реєстрації адреси електронної пошти та імені.
3.2. На Сайті Акції діють 2 підрозділи, які надають можливість взяти участь в Акції
Учаснику Акції - це підрозділи «Дбати про себе з питною Активіа» або «Дбати про
себе з густою Активіа».
3.3. Умови виконання дій для участі в Акції в підрозділах «Дбати про себе з питною
Активіа» або «Дбати про себе з густою Активіа»
3.3.1. Підрозділ «Дбати про себе з питною Активіа».
Взяти участь в Акції, використовуючи даний підрозділ, щоб претендувати на Заохочення,
можна за наявності в Учасника Кодів, знайдених під етикетками на продукті Питної
Активіа із позначкою «Виклик Активіа» (додаткова інформація вказана в розділі
«Термінологія акції»).
Потрапити до даного підрозділу Учасник може або безпосередньо реєструючись через
нього Учасником, як вказано вище, або використовуючи «Особистий кабінет». Після
потрапляння до даного підрозділу з’являється вікно «Додай результат», де в полі «Введи
код» Учаснику необхідно написати код в форматі цифри та латинські букви, який
зазначений на звороті етикетки.
Після введення коду необхідно натиснути «Додати».
За одну добу можна додати тільки один код.
3.3.2. Підрозділ «Дбати про себе з густою Активіа».
Взяти участь в Акції, використовуючи даний підрозділ, щоб претендувати на Заохочення,
можна за наявності в Учасника продуктів «Густа Активіа» або Активіа Drink & Go
(інформація вказана в розділі «Термінологія акції») із позначкою «Виклик Активіа».
Потрапити до даного підрозділу Учасник може або безпосередньо реєструючись через
нього, в порядку вказаному в п. 3.2. Правил, або використовуючи як перехід «Особистий
кабінет». Після потрапляння до даного підрозділу з’являється вікно «Додай результат»,
після чого перед Учасником Акції з’являється меню, в якому Учасник має обрати один із
продуктів ТМ «Активіа», що Учасник споживав на день, коли він заходить на Сайт Акції
для участі в Акції. Після обрання одного з продуктів ТМ «Активіа», Учасник потрапляє до
меню, де має відмітити на сайті день з густою Активіа. Після чого Учасник отримує
повідомлення про те, що на наступний день йому потрібно знову зайти на Сайт. Кожен
Учасник, який відмітив результат 14 днями впродовж дії Акціїї, отримує гарантоване
заохочення відповідно до п.4.2 Правил.
3.4. Зареєструвавшись Учасником Акції та виконавши умови п. 3.1. цих Правил, Учасник
отримує можливість претендувати на здобуття Заохочень Акції, передбачених даними
Правилам.
3.5. Щомісяця перші 100 Учасників, які згідно п. 3.1.1 даних Правил купували Питну
Активіа та активували 14 кодів, мають право на отримання Гарантованого Заохочення №1.
Призовий фонд для Гарантованого Заохочення №1 обмежений кількістю 100 штук в
місяць (300 штук за 3 місяці відповідно).
3.6. Всі Учасники, які виконали умови п. 3.1.1 даних Правил або п. 3.1.2 та активували 14
кодів або одну звичку (відмітив 14 днів на Сайті), мають право на отримання
Гарантованого Заохочення №2. Призовий фонд для Гарантованого Заохочення №2 складає
6 заохочень для одного учасника.
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3.7. Всі Учасники, які виконали умови п. 3.1.1 даних Правил, купували Питну Активіа та
активували 14 кодів хоча б один раз, беруть участь у розіграші Головного Заохочення.
Призовий фонд для Головного Заохочення обмежений.
3.8. Один Учасник має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, але не
більше одного разу на добу.
3.9. Щодня, починаючи з 15.02.2018, Учасники, які згідно п. 3.1.1 даних Правил купували
Питну Активіа та активували 14 кодів, мають право на отримання Гарантованого
Заохочення №3. Призовий фонд для Гарантованого Заохочення №1 обмежений кількістю
45.

4. Заохочувальний фонд Акції
4.1. Заохочувальний фонд Акції, дата і місце його вручення можуть бути змінені
Замовником Акції із внесенням відповідних змін до цих Правил. Заохочувальний фонд
Акції обмежений і його кількість може бути змінена (збільшена/зменшена) Замовником
Акції, або Замовник може включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими
Правилами.
4.2. Фонд Заохочень включає наступні Заохочення:
4.2.1. Гарантовані заохочення:
НАЗВА ЗАОХОЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ, ШТ.

Гарантоване заохочення №1
Подарунковий сертифікат номіналом 100 грн для
учасників, що відповідають вимогам п. 3.5. Правил на
умовах п. 5.2. Правил.

300

Гарантоване заохочення №2
Участь в он-лайн майстер-класах від Експертів Aктивіа,
що буде доступним для всіх Учасників, які відповідають
вимогам п. 3.6. Правил та на умовах п. 5.3. Правил.
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Гарантоване заохочення №3
Подарунковий набір із 3 (трьох) книг для учасників, що
відповідають вимогам п. 3.9. Правил на умовах п. 5.5.
Правил.

45

4.2.2. Головне заохочення:
НАЗВА ЗАОХОЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ, ШТ.

Вихідні з Експертом Aктивіа

3

4

4.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції тільки за умови належного
виконання умов даних Правил.
4.4. Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і
послуг, для придбання передбачених Заохочень.
4.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання
таких Заохочень, тільки на умовах цих Правил. Форма, зовнішній вигляд та зміст
Заохочень можуть відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах та на Сайті Акції.
4.6. Заохочення не підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання
Заохочення, за результатами Акції, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким
іншим чином втратив право на отримання Заохочення.
4.7. Заохочення Акції призначено для особистого використання Учасником Акції і не
може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.
4.8. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається. Заохочення Акції обміну не підлягає.
4.9. Замовник/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до
подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за
неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин,
а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
4.10. Відповідальність Виконавця/Замовника обмежується вартістю та кількістю Фонду
Заохочень Акції, передбаченого Правилами.
5. Порядок здобуття можливості на отримання Заохочень Акції, визначення
Переможців.
5.1. Учасники Акції, які виконали умови даної Акції та були визначені Переможцями у
відповідності до вимог даних Правил, можуть претендувати на отримання Заохочень
передбачених у 4.2. даних Правил.
5.2. Для отримання Гарантованого Заохочення №1 , Учасник має виконати умови п.
3.1.1 даних Правил та відповідати вимогам п. 3.5. Правил Результати будуть сформовані
автоматично та список Переможців буде відображено в вкладці «Переможці» на сайті
Акції, а також в особистому кабінеті Учасника, який здобув право на отримання
Заохочення.
5.3. Для отримання Гарантованого Заохочення №2, Учасник може обрати один із онлайн майстер-класів, який після цього буде доступний у його особистому кабінеті. Для
цього Учасник має зайти до розділу Кабінет, потім до розділу Подарунки та активувати
один із доступних майстер класів, натиснувши на його зображення. Майстер-класи від
Експертів Activia являють собою 6 (шість) відео роликів, записаних відповідно шістьма
Експертами Activia. Результати буде відображено в особистому кабінеті Учасника, який
здобув право на отримання Заохочення. Кожен учасник, який відповідає вимогам п. 3.6.
Правил, гарантовано матиме доступ до всіх 6-ти майстер-класів від експертів Активіа.
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5.4. Визначення Учасників, що здобуть Головне Заохочення, відбувається на умовах
викладених в п.3.4., 3.7. даних Правил серед усіх Учасників, які хоча б один раз
активували 14 кодів, здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового вибору
www.random.org, робота якого заснована на принципі випадкової вибірки. Учасники, що
здобули право на отримання Головного Заохочення, передбаченого у п. 4.2. даних Правил,
фіксуються протоколом «Random.org». Результати буде відображено в вкладці
«Переможці» на сайті Акції, а також в особистому кабінеті Учасника, який здобув право
на отримання Головного Заохочення.
Під час визначення Учасника Акції, який здобуде право на отримання Головного
Заохочення вказаного в п.4.2. на умовах цих Правил, також формується резервний список
(надалі за текстом – «Резервний Список») інших Учасників Акції (надалі за текстом –
«Резервні переможці»), що були наступними в списку Переможців. Один Учасник
наступний після першого імені у списку, обробленому за допомогою сервісу генератора
випадкових чисел random.org, який взяв участь в Акції та виконав умови зазначені в цих
Правилах, матиме право претендувати на отримання Заохочення визначеного в п.4.2. у
разі неможливості вручення (отримання) та/або відмови від нього Учасника Акції, який
був визначений, як Переможець Акції.
Результати визначення Учасника Акції (Переможця), який здобуде право на отримання
Головного Заохочення передбаченого п.4.2. даних Правил, та Резервного Переможця буде
занесено до Протоколу, який формується Комісією у складі 3 (трьох) членів –
представників Замовника чи/та Виконавця.
Результати стають доступними одразу після розіграшу шляхом розміщення їх на Сайті
Акції.
5.5. Для отримання Гарантованого Заохочення №3, Учасник має виконати умови п.
3.1.1 даних Правил та відповідати вимогам п. 3.9. Правил.
Визначення Учасників, що здобудуть Гарантоване Заохочення №3, відбувається щодня
серед Учасників, які активували чотирнадцять кодів до 15:00 дня визначення Учасника,
який отримає Заохочення №3 .
Визначення Учасників, що здобуть Гарантоване Заохочення №3, відбувається на умовах
викладених в п.3.4., 3.9. даних Правил серед усіх Учасників, які хоча б один раз
активували 14 кодів, здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового вибору
www.random.org, робота якого заснована на принципі випадкової вибірки. Учасники, які
здобули право на отримання Гарантованого Заохочення №3, передбаченого у п. 4.2. даних
Правил, фіксуються протоколом «Random.org». Результати будуть відображені щодня з 15
лютого 2018 року о 16:00 у вкладці «Переможці» на сайті Акції, а також в особистому
кабінеті Учасника, який здобув право на отримання Гарантованого Заохочення №3.
6. Вручення Заохочень
6.1. Для отримання Гарантованого Заохочення №3 Учасник який здобув право на
отримання Гарантованого Заохочення №3 повинен протягом 5 (п'яти) календарних днів з
моменту визначення його у якості Переможця, відповісти на повідомлення про перемогу,
що надсилається йому на email адресу, яка обула вказана при реєстрації на Сайті та надати
наступні дані:
А. Номер власного мобільного телефону;
Б. Адресу, на яку Учасник який здобув право на Заохочення №3, бажає отримати
Заохочення №3.
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Це Заохочення буде доставлено службою доставки «Нова Пошта».
В. Надіслати на електронну адресу Виконавця Акції скан таких документів: копії паспорту
(1, 2, 3, 4 сторінок та сторінки з актуальним місцем реєстрації), копію довідки про
присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки
фізичної особи – платника податків).
Зазначені вище скани документів повинні бути достовірними, чіткими та розбірливими.
Особи, які відмовилися від присвоєння реєстраційного номеру облікової картки з
релігійних чи інших переконань, надають комії лише паспорту.
6.2. Подарунок вважається врученим з моменту передачі його особисто Учаснику або з
моменту відправлення Подарунка службою доставки «Нова Пошта».
6.3. Виконавець та Організатор Акції не несуть відповідальності за збереження цілісності
Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки на адресу Учасника, що здобув
право на його отриманян. Доставка подарунків здійснюється відповідно до правил та
тарифів, встановлених службою доставки «Нова Пошта» та оплачується Виконавцем
Акції. Зберігання Заохочень у відділенні служби доставки безкоштовне протягом 5 днів з
дати надходження Заохочення до відділення. Оплата за послуги зберігання поштових
відправлень з Заохоченням понад встановлений безкоштовний період зберігання
здійснюється Учасником Акції самостійно (відповідно до Правил зберігання, розміщених
на сайті служби доставки «Нова Пошта» http://novaposhta.ua/zberigannia, можливе
додаткове зберігання протягом 25 днів за додаткову плату при отриманні. При
неотриманні товару протягом 30 днів він утилізується без будь-яких компенсацій
Учаснику або повертяється Організатору/Виконавцю).
6.4. У разі порушення Учасником Акції умов розділу 4 Правил Акції, або не виконання
Уасником порядку та строків отримання Заохочень за п. 7.1 даних Правил, такий
Переможець позбавляється права на отримання Подарунку. Виконавець Проекту
проводить додаткове визначення переможців для визначення іншого Переможця.
Додаткове визначення переможців проводиться серед тих учасників, які брали участь у
визначенні переможців, в якому став Переможцем учасник, що втратив право на
отримання Подарунку.
6.5. Учасник, який здобув право отримати Головне Заохочення Акції передбачене у п.4.2.
даних Правил, протягом 7 днів з моменту оголошення результатів цього розіграшу,
повинен оформити відповідну Заявку в особистому кабінеті на Сайті Акції, якою замовити
отримання Заохочення. Якщо така заявка не буде оформлена протягом вказаного часу (або
буде оформлена неналежним чином, чи з зазначенням недостовірних даних), такий
Учасник втрачає право на отримання Заохочення без будь-якої компенсації, а не отримане
ним Заохочення використовується на власний розсуд Замовника.
6.6. Під час оформлення Заявки на отримання Заохочення Учасник зобов’язаний вказати
свої особисті дані та сторінці замовлення відповідного Заохочення в наступному форматі:
прізвище, ім’я та по-батькові, населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, індекс,
електрону адресу та контактний номер телефону. Учасник зобов'язаний надати Замовнику
скан-копію заповнених сторінок паспорту Громадянина України та Реєстраційного
номеру облікової картки платника податків.
6.7. Після перевірки вказаної інформації, у випадку, якщо Учасник, який здобув право на
отримання Заохочення передбаченого п.4.2. даних Правил, було дотримано усіх вимог цих
Правил, з таким Учасником, протягом 7 днів зв’язується представник Виконавця з метою
погодити умови отримання Учасником Заохочення.
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Увага! Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих
Учасником Акції персональних даних.
Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та
інших служб зв’язку.
6.8. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за можливі проблеми, технічні
помилки або неналежну роботу Інтернет сервісу «Random.org». Учасники несуть особисту
відповідальність за достовірність наданої ними контактної інформації чи персональних
даних.
6.9. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є
необхідною умовою отримання Заохочень.
6.10. У разі неможливості отримання Заохочення Учасником Акції, який здобув право на
отримання такого Заохочення, з причин, що не залежать від Замовника/Виконавця Акції, в
тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем,
тощо, таке Заохочення використовується Замовником Акції на власний розсуд.
6.11. Замовник/Виконавець не відповідають за виконання зобов’язань, опублікованих у
цих Правилах, у випадку якщо учасник Акції, що одержав право на отримання
Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими
цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання
Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Акції.
6.12. Замовник/Виконавець має право відмовити у видачі відповідного Заохочення
Учаснику Акції, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих
Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації
вартості відповідного Заохочення.
6.13. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будьяких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочень. Замовник/Виконавець не
беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
6.14. Отримання Заохочень передбачено тільки для Учасників Акції, та не може
розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де
Заохочення буде предметом угоди.
6.15. Учасники Акції мають право відмовитися від будь-якого Заохочення, у такому
випадку Заохочення від яких відмовилися Учасники використовуються Замовником на
власний розсуд.
6.16. Обов’язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням Заохочень Акції,
а також відповідальність за невиконання даного обов’язку несе Виконавець Акції.
7. Правові умови
7.1. Розділи 7, 8 та 9 даних Правил однаково поширюються, як на Учасників Акції в
цілому, так і на Користувачів, що не являються зареєстрованими Учасниками Акції. Факт
використання Сайту Акції, в тому числі й участь в Акції, означає згоду Учасника Акції з
даними Правилами. Беручи участь в Акції, кожен Учасник, тим самим підтверджує свою
повну згоду на надання на вимогу Замовника / Виконавця письмового підтвердження на
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безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником Акції, 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, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів
про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право
публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повну
згоду для надсилання йому інформації, СМС- повідомлень (в т.ч. рекламного характеру)
про наступні активності Замовника тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та
способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Замовником або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди
розглядається у розумінні статей. 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 шляхом
особистих повідомлень на сторінку: https://www.facebook.com/activia.ukraine.
7.2. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальність за зміст інформації, наданої
Учасниками, і не відповідає перед третіми особами за порушення авторських і суміжних
прав на матеріали, якщо такі будуть надані для розміщення Учасниками Акції. Учасники
погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені на
Сайті матеріали і за їх відповідність вимогам законодавства, а також за дотримання
авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків,
логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в
зв’язку з додавання Учасником матеріалів на Сайті.
7.3. Замовник/Виконавець не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що
надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі.
Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати
будь-якої інформації, пов’язаної з сервісами Сайту Акції і має цінності для Учасника
Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв’язку, відключення
електроенергії і т.п. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальність за будь-які
витрати, втрати або збиток, пред’явлені Замовнику/Виконавцю Акції, та що мали місце в
результаті зловживання сервісами Сайту Акції або порушення даних правил будь-яким
Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець
Акції не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо
Замовник/Виконавець Акції був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату
прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були
понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту Акції;
незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті Акції, її зміни і пересилання;
поведінки третіх осіб, що використовують Сайт Акції.
7.4. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс- мажорних
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру,
блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції та/або
Активності, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини.
7.5. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил
Замовник/Виконавець Акції має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника
Акції до Сайту Акції, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Сайту
Акції.
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7.6. Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на
інтелектуальну власність, пов’язані з Сайтом Акції, належать Замовнику Акції та/або його
ліцензіарам. Крім права використання Сайту Акції, обмеженого даними умовами, жодних
інших прав, пов’язаних з використанням Сайту Акції, Учасники Акції не отримують.
7.7. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил,
і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Замовником Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому
рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
8. Персональні дані
8.1. Реєструючись на Сайті та/або беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає
Виконавцю та Замовнику свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних
та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового
законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів
рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в
тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень про ТМ
«Активіа», і т.д. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних»
Виконавець є Володільцем бази персональних даних «Виклик Активіа 14 днів», який
затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та
доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних. Мета
обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав
у зв’язку з проведенням Акції. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві
бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб
до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог
чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Права Учасника, як особи
персональні дані якої використовуються у відповідності до положень даних Правил,
походять з Закону України «Про захист персональних даних». Учасник погоджується з
тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про
передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Акції та/або
Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних,
склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким
передаються його персональні дані.
8.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Акції Учасник має надати інформацію (в т.ч.
особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції та/або
Активності, Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше
використання так, як це вказано у цих Правилах.
9. Інші умови
9.1. Всі результати Акції та/або рішення Замовника Акції є остаточними й оскарженню не
підлягають.
9.2. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду
Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова
Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від
участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на
одержання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

10

9.3. У разі відмови Учасника від отримання ним Заохочення Акції будь-які претензії
Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються
Замовником/Виконавцем.
9.4. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників, в
діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір спроб,
використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого
Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до
подальшої участі в цій Акції та/або Активності. У цьому випадку Замовник/Виконавець
залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої
участі в Акції (Активності) Учасників приймається самостійно Замовником/Виконавцем, і
оскарженню не підлягає. Учасники які були недопущені до подальшої участі в Акції
(Активності) незалежно від моменту недопущення їх до такої участі (до чи після
отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень
Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції,
і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Замовника/Виконавця.
9.5. Проїзд до місця отримання Головного Заохочення Акції і в зворотному напрямку,
проживання, харчування та витрати пов’язані з отриманням Заохочень та будь-які інші
витрати Учасників Акції оплачуються Учасником.
9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих
Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому
рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Виконавцем
Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та
умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником/Виконавцем Акції та їх
оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови
Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше
не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та
умов.
9.8. У випадку додаткових питань щодо Акції звертайтесь на гарячу лінію 0 800 501 625 з
8:00 до 20:00 (без вихідних), або залишайте питання на сайті http://hotline.danone.ua/ та в
соціальних мережах через особисті повідомлення: https://www.facebook.com/activia.ukraine
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