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Офіційні правила  
Рекламної Акції  

«Нам потрібна твоя допомога » 
(надалі – Правила) 

 
1. Загальні положення 

1.1. Офіційні правила Рекламної Акції «Нам потрібна твоя допомога» (далі по тексту — 
Правила) визначають порядок проведення та умови участі в Рекламній акції ТОВ «СТИЛЬ  
Д» «Нам потрібна твоя допомога» (далі у тексті – Акція). 

1.2. Акція проводиться з метою формування споживчого інтересу та попиту до мережі 
магазинів PROSTOR, а також має соціальний характер. 

 
2. Організатор та Партнер Акції. 

2.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИЛЬ Д» (далі – 
«Партнер»). Місцезнаходження Партнера: 49100, м. Дніпро, бул. Слави, 7 К, код ЄДРПОУ: 
32014082. 

 
3. Учасники Акції 

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення 
Акції вже виповнилось 18 років та який повністю погоджуються з умовами Акції та ретельно виконав 
всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники). 

 
4. Тривалість Акції та місце її проведення 

4.1. Акція триває з 26 березня 2020 року до 27 березня 2020 року включно (надалі – Акційний 
період) у відповідності з Правилами Акції. 

4.2. Акція проводиться на всій території України в мережі магазинів PROSTOR. 
4.3. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором за його 

власним рішенням самостійно або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути заздалегідь 
передбачені Організатором. 
 

 
6. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції  

 
6.1. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного 

ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, 
що викладені у цих Правилах. 

6.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії: 
6.2.1. В період з 26 березня 2020 року до 27 березня  включно необхідно принести до будь-якого 

магазину PROSTOR порожній флакон від засобів з дезінфекції всіх торгових марок. 
6.2.2.  Віддати його касиру. 
6.2.3. Придбати будь-який крем для рук, назвати касиру свій номер мобільного телефону та 

отримати кеш-бек 70% від ватості покупки на бонусну картку PROSTOR Club. 
 
6.2.4. За умови відсутності поряд з собою магазину PROSTOR, можна відправити порожній 

флакон від засобів з дезінфекції Новою поштою за наступною адресою: м.Дніпро, вул.Архітектора 
Дольника, 5, для Стадник Юліани, 098-780-73-56. 

6.2.5. Обов’язковою умовою є покласти до посилки записку з вказанням своєї електронної 
пошти та номеру телефону. 

6.2.6. При виконанні умов п.6.2.4. та 6.2.5. вам на електрону пошту буде надісланий 
електронний купон зі знижкою 70грн на будь-яку покупку в інтернет-магазині www.prostor.ua. 

6.2.7. Послугу доставки Новою поштою сплачуэ учасник. 
 

7. Права та обов’язки Учасника Акції 
7.1. Права Учасника Акції: 
7.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції. 
7.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами. 
7.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції. 
7.2. Обов’язки Учасника Акції: 
7.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції. 
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8. Права та обов’язки Організатора Рекламної Акції 
8.1. Обов’язки Організатора: 
8.1.1. Провести Акцію у відповідності з даними Правилами Рекламної Акції. 
8.2. Права Організатора: 
8.2.1. Організатор Рекламної Акції користується усіма Правами, передбаченими цими 

Правилами Рекламної Акції та чинним законодавством України. 
 

9. Способи та порядки інформування Учасників Акції  
про строки та умови її проведення 

9.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, 
продовження строку Акції, а також про інші зміни будуть здійснюватися на Інтернет-сайті 
www.prostor.ua. 

 
 

 

 
12. Персональні дані 

12.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере 
на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням 
Призу. 

12.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та 
безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по 
батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються 
Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані»). (Обробка персональних даних про 
расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в 
політичних  партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя 
- НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатором Акції, надається право з маркетинговою та/чи будь-якою 
іншою, не забороненою законом метою, користуватися 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 для надсилання інформації, 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 Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди 
розглядається відповідно до ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про 
захист персональних даних”. 

12.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі 
в Акції він належним чином проінформований про мету збору його Персональних даних та 
ознайомлений з правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних». 

12.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може 
бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. 

12.5. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених 
Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, 
копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як 
Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника 
з розміщення таких персональних даних. 

12.6. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, щоб їхні персональні дані, фото- 
і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної 
Акції,  можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних 
цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. 
Авторські права на такі матеріали належать Організатору. 

12.7.Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати Приз, не є азартною 
грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, 
а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу. Організатор Акції не 
отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції. 
 


