Офіційні правила рекламної Акції
«Збираймось разом»
(надалі – Правила Акції)
1. Акція, Організатор та Виконавець Акції
1.1. Рекламна акція «GatherTogether» або «Акція» - маркетинговий захід, що включає в себе
просування на ринок, популяризацію серед споживачів та стимулювання збуту продукції, що
виготовляється під ТМ «Electrolux».
1.2. Організатором Акції є Дочірнє підприємство «Електролюкс ЛЛС», (далі – «Організатор»).
Місцезнаходження Організатора: Україна, 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 28-А
ЄДРПОУ: 34185974.
1.3. Виконавцем Акції є ТОВ «Постмен-Україна» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження
Виконавця: 01135, м. Київ, вул. вул. Дмитрівська, 80, оф. 13, ЄДРПОУ: 33308175.
2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції
2.1. Метою проведення Акції є популяризація продукції, що виробляється/реалізується
Організатором під ТМ «Electrolux», привернення уваги споживачів до комерційної діяльності
Організатора Акції для збільшення обсягу продажів продукції, що реалізується Організатором Акції
в рамках його господарської діяльності.
2.2. Правила Акції та будь-яка інформація щодо Акції розміщуються на сайті Gathertogether.com.ua
(далі – «Сайт Акції») у межах строку проведення Акції.
2.3. Стисла інформація про строки, місце та спосіб проведення Акції, її правила та умови буде
доступна в наступному інформаційному джерелі:
- на Сайті Акції.
Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом,
а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції під
ТМ “Electrolux” не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.
2.4. Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього
Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їхнього
затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на
Сайті Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті
Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил
Акції.
3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
3.1. Акція триває з 26 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року включно (далі – «Строк проведення
Акції»).
3.2. Строки визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунків від Виконавця
Акції, вказані в розділі 6 цих Правил.

3.3. Акція проводиться по всій території України, крім тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим та зони проведення АТО (надалі – «Територія проведення Акції»).
3.4. Організатор / Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення Подарунків за межі
території України, на якій проводиться Акція.
4. Учасники Акції
4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення
Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники») та які погоджуються з цими
Правилами Акції.
4.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
- працівники Організатора та Виконавця Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки);
- власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення
Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
- іноземці та особи без громадянства.
4.3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
4.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у
відповідних випадках;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції.
4.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами
та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та
обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на
участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації на Сайті Акції.
4.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право
на отримання Подарунків від Виконавця Акції.
4.7. Друзі Учасника, яких він запросив до приготування святкового столу, не є Учасниками Акції та
не мають права на отримання Подарунків.
4.8. Участь Учасників в Акції є безоплатною і залежить виключно від волі таких Учасників. Всім
Учасникам надаються та гарантуються рівні права.
5. Подарунковий фонд Акції
5.1. Подарунками Акції (надалі разом Подарунки) є: блендер Electrolux ESB5400BK – 1 штука,
блендер Electrolux ESB2900 – 2 штуки.
Один Учасник має право отримати не більше 1 Подарунка.

5.2. Кількість Подарунків Акції обмежена і зазначена в п. 5.1. цих Правил. Загальна кількість
Подарунків від Виконавця Акції може бути змінена за самостійним рішенням Виконавця Акції
шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.
5.3. Характеристики Подарунків Акції (колір, розмір та ін.) визначаються на розсуд Виконавця Акції
та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на Сайті Акції.
Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Подарунки можуть не відповідати
очікуванням Учасників Акції.
5.4. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.5. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Подарунків,
передбачених цими Правилами.
5.6. Організатор та Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого
використання Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників
скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання таких Подарунків Акції.
5.7. Подарунки від Виконавця Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на
отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими
Правилами.
5.8. Учасник Акції, отримуючи відповідний Подарунок від Виконавця Акції, розуміє, що такий
Подарунок є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається
у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи,
та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Також,
Учасник Акції, отримуючи відповідний Подарунок від Виконавця Акції, розуміє, що відповідно це
може вплинути на умови отримання такою фізичною особою – Учасником Акції державної та
соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій
тощо. Учасник Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним
Подарунку від Виконавця Акції та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть
відповідальності за наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу) у вигляді
Подарунків Акції.
5.9. Учасники Акції мають право відмовитися від будь-якого Заохочення.
6. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання
Подарунків
6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил,
необхідно протягом періоду проведення Акції взяти участь у Акції, а саме здійснити наступну
послідовність дій:
6.1.1. відвідати Сайт Акції та пройти перевірку віку (особи молодше 18 років до участі в Акції не
допускаються);
6.1.2. зареєструватись на Сайті Акції:

- за допомогою свого облікового запису в соціальній мережі «Facebook», вказавши при цьому своє
прізвище, ім’я, по батькові та поділитись дописом, натиснувши кнопку «Поділитись» у соціальній
мережі «Facebook;
Увага! Профіль Учасника повинен бути відкритим для перегляду усім користувачам соціальної
мережі (не тільки «друзям»), також не повинно бути обмежень на можливість написання Учаснику
особистих повідомлень.
- або за допомогою своєї електронної пошти, вказавши адресу електронної пошти (e-mail адреса),
прізвище, ім’я, по батькові.
Увага! Один Учасник має право поділитися у соціальній мережі Фейсбук не більше 1 (одного)
посилань із святковим столом протягом всього періоду дії Акції.
6.2. Всі Учасники, які виконали умови, визначені п. 6.1. цих Правил, беруть участь у визначенні
отримувачів Подарунків Акції.
6.3. Організатор/Виконавець залишають за собою право виключити без попередніх попереджень з
числа Учасників осіб, які не слідували Правилам, якщо буде виявлено, що такі особи: молодше 18
років та/або не громадяни України. Такі особи не беруть участь в визначенні отримувачів
Подарунків.
6.4. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Подарунків від Виконавця Акції,
зазначених в п. 5.1. цих Правил, проводиться Виконавцем після закінчення строку дії Акції
протягом 5 календарних днів з моменту закінчення Акції.
6.5. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Подарунків від Виконавця Акції,
зазначених в п. 5.1. цих Правил, проводиться Виконавцем наступним шляхом:
- через random.org проводиться розіграш Подарунків серед Учасників Акції та впродовж 5 (п’яти)
робочих днів визначаються Учасники, що мають право на отримання Подарунків.
6.6. Доставка Подарунків Учасникам здійснюється Виконавцем через Нову пошту за адресою та
телефоном, вказаними Учасником при реєстрації у Акції.
Увага! Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої
Учасниками інформації щодо контактів з ними. Виконавець не несе відповідальності за помилки
та/або невірну адресу чи телефон, вказані Учасником та відповідно за неможливість доставки
Подарунку Учаснику Акції через надання таких невірних даних.
6.7. По завершенню Строку проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. Правил, або після закінчення
фонду Подарунків від Виконавця Акції, посилання у соціальній мережі Фейсбук не приймаються.
6.8. Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку
з участю в Акції, в тому числі, але не обмежуючись, витрати на придбання продуктів для
приготування блюд (рецептів), витрати на використання Інтернету на будь-які інші витрати
Учасників.
6.9. Претензії від Учасників Акції щодо обов’язків Виконавця в рамках Акції (забезпечення роботи
Сайту Акції, визначення Учасників, що мають право на отримання Подарунків, доставка
Подарунків та таке інше), приймаються та розглядаються Виконавцем до 05 лютого 2019 р.

6.10. Претензії від Учасників Акції щодо обов’язків Організатора приймаються та розглядаються
Організатором до 05 лютого 2019 р.
6.11. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
6.12. Імена та прізвища Учасників Акції, які мають право на отримання Подарунків від Виконавця
Акції,
буде
оприлюднено
у
соціальній
мережі
Фейсбук
на
сторінці
www.facebook.com/ElectroluxUkraine
7. Додаткові умови Акції.
7.1. Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
7.2. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть
відповідальності щодо використання Учасниками Подарунків, після їх одержання Учасниками.
7.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих
Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.4. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не
несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та
телефонного
зв’язку,
інтернет-провайдерів,
операторів
та
інших
служб
транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.
7.5. Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Подарунків або включити в Акцію інші
Подарунки, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін у Правила,
розміщені на Сайті Акції. Зміни набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті Акції.
7.6. Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за неотримання будь-яким з
Учасників Подарунків, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного
виконання) своїх обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин
непереборної сили (форс-мажор), тощо.
7.7. Організатор/Виконавець не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок
стосовно Заохочень. Організатор/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання
будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Подарунків. Організатор/Виконавець не беруть на
себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.8. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон»)
Учасникам повідомляється:
7.8.1. Володільцем персональних даних Учасників є Виконавець.
7.8.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції,
маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку.

7.8.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 7.8.2. цих Правил, обробляються ім’я,
прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації,
тощо.
7.8.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.8.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, якому надаються всі права та
покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.
7.8.6. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення,
можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 7.8.2. цих Правил. Окрім
того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних
або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист
персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини.
7.8.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку
проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який
передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 7.8.2. цих Правих, після
чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.8.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши володільцю
персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони
втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків.
7.8.9. Учасники, які отримали право одержати відповідні Подарунки, володіють всіма правами
передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації, його особистих даних Виконавцем, з маркетинговою та/чи будьякою 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 нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації
(в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та
відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником
при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за
територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та
фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з
Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування,
при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Подарунків/ (без додаткових виплат).
При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів
інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на
відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне
виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на
переробку, є власністю Виконавця. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких
майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі
у Акції.

7.10. Виконавець залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників,
які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової
згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMSповідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних
повідомлень від Виконавця у майбутньому.
7.11. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором.
7.12. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за подальше використання Подарунків
після їх одержання та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки використання таких Подарунків.

