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«ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 

«Посіпаки. Становлення лиходія» 

(надалі – «Правила») 

1. Загальна інформація про Акцію. 

1.1. Організатор/Виконавець акції, територія та строки проведення акції «Посіпаки. Становлення лиходія»:  

1.2. Організатором рекламної акції «Посіпаки. Становлення лиходія» (надалі – «Акція», «Рекламна Акція») є 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ 32531437, місцезнаходження: 

Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері А’) (надалі – «Організатор»). 

1.3. За замовленням Організатора Акція проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛ 

МОУШН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41175509, місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. І. Шевцова, буд. 1) 

(надалі – «Виконавець»). 

1.4. Строки проведення Акції. 

Загальні строки проведення Акції: з «15» червня 2020 року по «30» липня 2020 року включно (надалі – 

«тривалість Акції» або «строк проведення Акції/строк Акції»). 

Термін реєстрації промо-кодів для отримання призів – з «15» червня 2020 року по «30» липня 2020 року 

включно. 

1.5. Територія проведення Акції. 

Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території 

проведення ООС (надалі – «Територія проведення Акції»). 

1.6. Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Lion», ТМ «Nesquik» та ТМ 

«Cini-Minis», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується 

Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності.  

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. 

 

2. Участь в Акції 

2.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже 

виповнилось 18 років та який коректно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах 

(надалі – «Учасник» або «Учасники»). 

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 

2.2.1. працівники та представники Виконавця/Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які 

безпосередньо беруть участь в підготовці та проведенні Акції; 

2.2.2. чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 2.2.1. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, 

брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся); 

2.2.3. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років. 

2.2.4. особи, які придбають Акційну продукцію для комерційних цілей; 
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2.2.5. участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

2.3. Учасник Акції під час участі у Акції зобов’язується: 

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 

- дотримуватися цих Правил та вимог користування Інтернет-сайтом www.nestle.ua та https://www.nestle-

cereals.com/ua/uk/  

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагаються цими Правилами у відповідних 

випадках; 

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників Акції. 

2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та 

повну та безумовну згоду з цими Правилами, також надає згоду Виконавцю та Організатору Акції на збір та 

обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Учасник Акції, що не погоджується 

з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Призів Акції. 

3. Інформаційна та технічна підтримка Акції. 

3.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється на сайтi www.nestle.ua та https://www.nestle-

cereals.com/ua/uk/ (надалі – офіційна сторінка Акції»), а також за гарячою лінією Організатора  - 0 800 50 09 50. 

* Дзвінки за телефоном Гарячої лінії зі стаціонарних телефонів та з мобільних телефонів українських 

мобільних GSM операторів на території України безкоштовні. 

4. Продукція, яка бере участь в Акції: 

4.1. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – «Акційна продукція»/ «Продукція») - це продукція наступних 

торгівельних марок, кожна з яких має свій промо-код: 

4.1.1. Готовий сухий сніданок Lion®. З вітамінами та мінеральними речовинами. 450 г, з промо-кодом TX9RP9; 

4.1.2. Готовий сухий сніданок Nesquik®. З вітамінами та мінеральними речовинами. 460 г, з промо-кодом 

CN9TPF; 

4.1.3. Готовий сухий сніданок CINI-MINIS ® (СІНІ-МІНІС). З вітамінами та мінеральними речовинами. 450 г, 

з промо-кодом JTPY9A. 

5. Призи Акції. 

5.1. Учасники Акції, що виконали всі умови Акції, передбачені цими Правилами, мають можливість отримати 

наступні призи Акції:  

5.1.1. Навушники Minions Wireless Bluetooth Headphones with Microphone Voice Activation and Bonus Aux Cable 

(надалі – «навушники»), в кількості 46 (сорок шість) одиниць за весь період Акції; 

5.1.2. Портативний контейнер для сухих сніданків / Premium Minions II Minibus Container M20M95 (надалі – 

«контейнер»), в кількості 1500 (одна тисяча п’ятсот) одиниць за весь період Акції. 

5.2. Відповідальність Організатора/Виконавця та третіх осіб, які залучені до проведення Акції, обмежується 
вартістю та кількістю Призів Акції, передбачених цими Правилами. Гарантом отримання Призів Акції є 

Виконавець. 

5.3. Кількість Призів Акції обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість 

Призів Акції може бути змінена за рішенням Організатора Акції шляхом внесення відповідних змін до Правил. 

http://www.nestle.ua/
https://www.nestle-cereals.com/ua/uk/
https://www.nestle-cereals.com/ua/uk/
http://www.nestle.ua/
https://www.nestle-cereals.com/ua/uk/
https://www.nestle-cereals.com/ua/uk/
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Організатор залишає за собою право змінити Призи Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор 

повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.3.1. цих Правил. 

5.4. Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого 

використання Призів Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись 

наданими Призами Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Призів Акції. 

5.5. Характеристики Призів Акції, зазначені в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, 

тощо визначаються на розсуд Організатора Акції. Зовнішній вигляд Призів Акції може відрізнятися від 

зображень на інформаційних матеріалах та на акційній сторінці сайту та не виправдовувати очікувань 

Учасників Акції. За якість та характеристики Призів Акції відповідальність несуть відповідні виробники таких 

товарів/безпосередні надавачі послуг. 

5.6. Призи Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Призів Акції, 

тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами. Всі Призи Акції обміну та поверненню 

не підлягають. Грошова компенсація за Призи Учасникам не надається. 

5.7. У випадку, якщо Призи залишаться після проведення Акції – вони використовуються на розсуд 

Організатора Акції. 

6. Умови участі в Акції. 

6.1. Участь в Акції та набуття статусу переможця. 

6.1.1. протягом Строку проведення Акції придбати щонайменше одну Акційну продукцію; 

6.1.2. знайти на зворотній зовнішній стороні упаковки промо-код; 

6.1.3. Для участі в Акції, необхідно зареєструвати 1 (один) промо-код Акційної продукції та вказати наступні 

дані Учасника: ім’я, прізвище, електронну пошту в період з 00:00:01 г. «15» червня 2020 року по 23:59:59 г. 

«30» липня 2020 року включно (надалі – «Період реєстрації промо-коду») на відповідній сторінці сайту 

Рекламної Акції: www.nestle-cereals.com/ua/uk/minions2  

6.1.4. Якщо Учасник Рекламної Акції реєструє промо-код  до початку або після закінчення Періоду реєстрації 

промо-коду, такий промо-код не реєструється.  

6.1.5. Організатор та Замовник Акції не несуть відповідальності за несправність техніки чи не функціонування 

провайдерів інтернет-послуг тощо. 

6.1.6. При реєстрації промо-коду Учасник автоматично погоджується з Правилами Акції.   

6.1.7. Не є підставою для реєстрації як Учасника Акції і не розглядається реєстрація промо-коду у випадках, 

якщо: 

•        Дані зареєстровані Учасником Акції не містять промо-коду та персональних даних Учасника; 

•        Дані зареєстровані Учасником Акції містять цифри та букви, які не можуть бути ідентифіковані 

Виконавцем Акції в якості промо-коду;   

•        Дані зареєстровані Учасником Акції отримані Виконавцем Акції до або після закінчення Періоду 

реєстрації промо-коду. 

6.1.8. Визнаються некоректними, не враховуються і не реєструються:   

•        промо-коди, що не відповідають вимогам до формату; 

•        промо-коди, отримані Виконавцем раніше або пізніше за дату закінчення Періоду реєстрації промо-коду; 

Увага! Учасник Акції зобов’язаний зберігати фіскальний чек, що свідчить про придбання Акційної продукції 

в період з «15» червня 2020 року по «30» липня 2020 року включно. 

http://www.nestle-cereals.com/ua/uk/minions2
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Увага! Один учасник може зареєструвати лише 1(один) пром-код протягом 1 (однієї) доби. 

Увага! Один зареєстрований Учасник Акції може отримати лише один Приз протягом всього строку Акції, за 

умови виконання ним всіх умов визначених Правилами Акції. 

Увага! Щодня запрограмовано один точний час виграшу (чч:хх). Переможцем стає Учасник, який зареєстрував 

код в точний час виграшу або самий перший зареєстрований код після точного часу виграшу. 

7. Визначення учасників Акції, що здобули право на отримання Призів Акції. 

7.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в розділі 2 цих Правил, та належним чином 

виконала усі умови цих Правил. 

7.2. Ідентифікація Учасників Рекламної Акції які беруть участь в Акції відбувається за електронною поштою, 

що була вказана під час реєстрації промо-коду на промо сторінці www.nestle-cereals.com/ua/uk/minions2.  

7.3. Визначення переможця відбувається автоматично відразу після реєстрації промо-коду на промо сторінці 

www.nestle-cereals.com/ua/uk/minions2, у разі реєстрації вірного промо-коду з Акційної продукції. 

7.4. Організатор/Виконавець Акції та залучені ними для проведення Акції треті особи не несуть 

відповідальності за несвоєчасну реєстрацію до участі в Акції, згідно цих Правил, що трапилось не з вини 

Організатора/Виконавця Акції та/або таких третіх осіб. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності 

за роботу сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Акції 

не відбулась або відбулась із запізненням. 

7.5. Організатор/Виконавець Акції та залучені ними для проведення Акції треті особи не несуть 

відповідальності за некоректні, невірні зареєстровані промо - коди Учасників Акції. 

7.6. Організатор/Виконавець Акції має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції без 

пояснення причин усунення, у випадку виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції 

цих Правил, або встановлення факту умисного порушення Учасників Акції цих Правил. 

7.7. Всі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають. 

7.8. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу сайту та/або за технічні проблеми з 

передачею даних при використанні каналів зв'язку, веб - мережі під час проведення Акції, а також у разі 

надання неточної або недостовірної інформації щодо персональних даних та номеру телефону Учасника Акції, 

у разі настання обставин непереборної сили. 

8. Порядок отримання Призів Акції. 

8.1. Після отримання Виконавцем від Організатора переліку електронних адрес, протягом 3 (трьох) робочих 

днів, Виконавець здійснює комунікацію з Переможцем шляхом електронного листування через електронну 

пошту  Виконавця - nestlecerealspromo.ua@gmail.com, для отримання даних Переможця Акції, необхідних для 

вручення Призу Акції, узгоджує з таким Учасником всі необхідні дані та адресу для отримання Призу Акції, а 

також повідомляє, в разі необхідності, про надання Виконавцю, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати 

отримання  такого запиту, наступних документів: скан-копії паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка 

з реєстрацією) або ІD-картку з витягом з Державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця 

проживання, реєстраційного номеру облікової картки платника податків. 

Увага! Важливо Учасникам регулярно перевіряти свою пошту (бажано щодня). Рекомендується перевіряти і 

папку «Спам». 

8.2. Доставка Призу Акції здійснюється Переможцю Акції за рахунок Виконавця Новою поштою на відділення, 

повідомлене Переможцем Акції в порядку передбаченому п. 8.1. цих Правил. Доставка Призів Акції 

здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання повної інформації та документів від 
Переможця Акції, а також протягом 2 (двох) тижнів після закінчення проведення Акції, як це передбачено у п. 

8.1. цих Правил. 

http://www.nestle-cereals.com/ua/uk/minions2
mailto:promoseries.Nestle@gmail.com
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8.3. У випадку ненадання інформації в порядку та строки передбачені в п. 8.1. цих Правил, 

Організатор/Виконавець може визнати Приз незатребуваним відповідним Переможцем Акції. 

Організатор/Виконавець має право розпорядитися незатребуваними Призом Акції на свій власний розсуд. 

8.4. Переможець Акції повинен отримати Приз Акції особисто та не має права передавати своє право на 

отримання Призу Акції будь-яким третім особам. 

8.5. Грошовий еквівалент Призів Акції не видається. 

8.6. Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, у зв’язку із врученням 

Призів, відповідно до вимог чинного законодавства України, є Організатор Акції.  

8.7. Неможливість зв'язатися з Учасником Акції протягом 3 (трьох) робочих днів, або не отримання будь-якої 

відповіді від Переможця на електрону пошту Виконавця nestlecerealspromo.ua@gmail.com, позбавляє Учасника 

Акції права на одержання Призу Акції. При цьому, Учасник Акції вважається таким, який відмовився від 

отримання Призу Акції, та не має права на одержання від Організатора або інших залучених ним осіб Акції 

будь-якої компенсації. У такому випадку Організатор Акції має право розпорядитися таким Призом Акції на 

свій розсуд. 

8.8. Обов’язковою умовою одержання Призу Акції, є надання Переможцем Акції Виконавцю на електрону 

пошту nestlecerealspromo.ua@gmail.com наступної інформацію: фото фіскального чеку на придбану продукцію, 

ПІБ, місто, номер відділення Нової пошти, телефон.  

8.9. У випадку, якщо Переможець Акції надав не всі документи (інформацію) та/або надані документи 

(інформація), що передбачені даними Правилами, не відповідають дійсності, мають ознаки фальсифікації, або 

надані документи не підтверджують права Переможця Акції на отримання Призу Акції, такому Переможцю 

може бути відмовлено в отриманні Призу Акції. В цьому випадку буде вважатись, що такий Переможець, 

добровільно, самостійно відмовився від Призу Акції. Будь-яка компенсація у такому випадку не 

передбачається. Таким Призом Акції Організатор може розпоряджатися на власний розсуд. 

Організатор/Виконавець Акції гарантують, що документи, які надаються Переможцем Акції для отримання 

Призів Акції не будуть використовуватись Організатором/Виконавцем Акції з іншою метою, окрім як для 

виконання своїх зобов’язань за цими Правилами. 

8.10. Організатор Акції має право розпоряджатися не витребуваними Призами Акції на власний розсуд.  

8.11. Учасник Акції, який має право на отримання Призу Акції, може відмовитися від отримання Призу Акції, 

повідомивши про таке Виконавця в будь-якій формі. 

8.12. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання Призу 

Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції, у т.ч. якщо мобільний телефон, 

контактна адреса, ім’я та/або прізвище, або інші обов’язкові дані Переможцем Акції були зазначені 

неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання 

від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

8.13. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно подальшого використання 

Учасниками Акції вручених Призів Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасниками Акції 

скористатись наданим Призом Акції з будь-яких незалежних від Організатора Акції/Виконавця Акції причин. 

8.14. Виконавець/Організатор не несе будь-якої відповідальності за неможливість отримання Учасником Акції 

Призу Акції на території населених пунктів, в яких проводиться операція об'єднаних сил. Будь-які претензії 

від Учасників Акції з причин вказаних вище у цьому пункті не приймаються та жодні компенсації не 

виплачуються. 

8.15. Організатор/Виконавець Акції мають право: 

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, 

зазначені в цих Правилах; 

- відмовити у видачі Призу Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання Призу 

Акції, згідно цих Правил. 

mailto:promoseries.Nestle@gmail.com
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8.16. Організатор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої 

Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо зв’язку з ними. 

Якщо будь-який Переможець Акції, який має право на отримання відповідного Призу Акції, з будь-яких 

причин, що не залежать від Організатора та/або Виконавця (в тому числі якщо номер телефону або інша 

інформація про такого Переможця Акції була змінена або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) 

не має можливості отримати Приз Акції, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних 

додаткових призів Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора та/або Виконавця Акції. 

8.17. Організатор/Виконавець Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок 

стосовно Призів Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 

осіб учасниками Акції/Переможцями Акції і прав на одержання Призів Акції. Організатор/Виконавець не 

беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

8.18. Організатор/Виконавець Акції та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання 

форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, 

суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Організатора/Виконавця Акції та/або залучених ним третіх осіб обставини. 

8.19. Організатор/Виконавець Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців акції, пов’язані з 

отриманням та подальшим використанням Призів Акції. 

8.20. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено 

ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, 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. У цьому випадку Виконавець залишає за собою 

право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції 

Учасників акцій приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які 

були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції 

(до чи після отримання ними Призів Акції), втрачають право на одержання будь-яких Призів Акції, не 

одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на 

одержання жодних компенсацій. 

9. Технічні умови. 

9.1. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється учасником Акції, оплачується ним самостійно 

за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. 

9.2. Всі учасники Акції самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у 

тому числі, без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для реєстрації промо - коду, 

так і для отримання будь-якої інформації про Акцію).  

9.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, що мають відношення до 

реєстрації учасників Акції, а також інші обставини, не залежні від їх волі, зокрема (але не виключно): 

9.3.1. за не доставку повідомлення про визнання учасника Акції Переможцем Акції; 

9.3.2. за будь-які збої в роботі мережі Інтернет; 

9.3.3. за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних учасниками Акції для реєстрації Кодів. 

9.3.4. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції 

будь-кого з учасників Акції. 

10. Інші умови 

Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність всієї наданої ним Організатору/Виконавцю 

або залученим ними третім особам інформації/документів. 

10.1. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку 
і використання його персональних даних, безкоштовне використання наданої ним інформації, його особистих 

даних Організатором/Виконавцем, 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, номеру телефону, 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 
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інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, розповсюдження в мережі 

Інтернет, а також для надсилання інформації за допомогою SMS-повідомлень на номери телефонів та/або 

адреси, вказані учасником Акції 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/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео - та 

фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, 

є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це 

входить до вартості отриманих ними Призів Акції (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної 

власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору/Виконавцю. 

Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону 

України «Про захист персональних даних». 

10.2. Персональні дані переможців Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або 

уповноваженими ним особами, які діють на підставі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку 

з проведенням цієї Акції та виключно в рамках вручення Призів Акції, і не будуть надаватися жодним третім 

особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією. 

Відносно всіх персональних даних, наданих переможцями Акції, Виконавець/Організатор або уповноважені 

ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки 

персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». 

10.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 

питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення приймається Організатором, яке не підлягає 

оскарженню. 

Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. 

Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у 

тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності 

з моменту опублікування на сайті https://www.nestle.ua/brands/actions та www.nestle-cereals.com/ua/uk/minions2 

, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. 

10.4. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців. 

10.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - «Закон») 

Учасникам Акції повідомляється: 

10.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор; 

10.5.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових 

відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; 

10.5.3. з метою обробки персональних даних Учасників Акції, яка вказана у п. 10.5.2. цих Правил, 

обробляються їх ім’я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, 

тощо; 

10.5.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 

знеособлення, знищення персональних даних; 

10.5.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор, або залучені ним треті особи, їм 

надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом; 

10.5.6. персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть 

бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.5.2. цих Правил. Окрім того, передача 

третім особам персональних даних Учасників Акції 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; 

10.5.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду 

проведення Акції, а також будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України 

https://www.nestle.ua/brands/actions
http://www.nestle-cereals.com/ua/uk/minions2
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для виконання мети, яка вказана у п. 10.5.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із 

закінченням строку зберігання персональних даних; 

10.5.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Володільцю 

персональних даних письмовий запит на адресу: nestlecerealspromo.ua@gmail.com  ,але при цьому вони 

втратять право на участь в Акції/отримання Призів Акції; 

10.5.9. Учасники Акції/Переможці Акції володіють всіма правами передбаченими розділом 8 Закону. 

10.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості 

укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю 

участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати. 

10.7. 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, а 

також операторів та інших служб, що залучені в рамках Акції. 

10.8. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно 

Призів Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Учасниками Акції і прав на одержання Призів Акції. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності 

за визначення прав Сторін у будь-яких суперечках. 

10.9. Учасник Акції, що здобув право на отримання Призів Акції, не може передавати своє право отримання 

таких Призів третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам. 

10.10. Всі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, 

Учасник Акції несе самостійно та не компенсуються Організатором/Виконавцем або іншими залученими 

третіми особами.». 
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