Офіційні правила (надалі – «Офіційні правила»)
Акції «Покажи футбольні емоції» (надалі – Акція)
1. Загальні положення
1.1.Виконавцем Акції є ТОВ «Фрі Бренд» (надалі - Виконавець), що діє на підставі замовлення
ТОВ «Сандора» (надалі - Організатор). Місцезнаходження Виконавця: 04050, м. Київ, вул.
Пимоненка, буд. 13-К. Місцезнаходження Організатора: 57262, Україна, Миколаївська обл.,
Вітовський р-н, с. Миколаївське.
1.2.Акція проводиться з метою популяризації продукції під ТМ «Lay’s». Акція не є лотереєю чи
азартною грою.
2.

Термінологія та поняття, які використовуються в даних офіційних правилах:

2.1. Доба - відрізок часу в період однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до
23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом.
3. Учасники Акції
3.1.Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення
Акції вже виповнилось 18 (вісімнадцять) років, та який ретельно виконав всі дії та умови,
необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники).
3.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
- працівники та представники Організатора/Виконавця Акції, ТОВ «Сандора» та будь-яких
інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;
- чоловік або дружина осіб, зазначених в п. 3.1. цих правил, а також найближчі родичі (дитина,
брат, сестра, батько, мати, дід, баба);
4. Тривалість Акції та місце її проведення
4.1.Акція триває з 01 квітня по 29 квітня 2018 року включно (надалі – Акційний період).
4.2.Акція здійснюється на всій території України окрім тимчасово окупованих територій.
5.Участь в Акції
5.1.Для участі в Акції необхідно:
- зайти в інтернеті на сайт акції www.lays.ua (далі – «Сайт»)
- натиснути кнопку «Приєднатися» на головній сторінці Сайту;
- далі відкрити онлайн-конструктор та скористатися ним в такому порядку: зробити свій
знімок за допомогою веб-камери АБО завантажити готовий знімок з жорсткого диску; вибрати
одну з акційних пачок Lay’s, які пропонуються на вибір у конструкторі; підлаштувати
зображення пачки під обличчя на знімку, щоб створити готове зображення (далі – «Селфі»);
- ввести свої персональні дані, а саме: ім’я, мобільний номер для контактів, назву свого
міста, область, і натиснути кнопку «Надіслати», щоб надіслати всю зазначену інформацію;
- щойно Учасник натискає «Надіслати», він/вона стає учасником розіграшу Заохочення,
зазначеного у п.6.
5.2. Всього протягом тижня (з понеділка по неділю включно) один учасник може надіслати не
більше 3 (трьох) селфі.
5.3. Для участі в Акції приймаються лише селфі з емоційними футбольними пачками Lay’s на
обличчі учасника. Будь-які зображення, які не відповідають цим вимогам, а також
зображення неналежного/непристойного змісту видалятимуться адміністрацією сайту без
попередження та без можливості оскарження, і не братимуть участі в Акції.

6.Заохочення
6.1. Заохоченням в рамках Акції є участь переможця у фотозйомці для реклами з метою
популяризації продукції ТМ «Lay’s». Рекламні (зовнішні) щити розміром 6*3 м. з зображенням
переможців, що надали згоду на участь у фотозйомці для реклами продукції ТМ «Lay’s»,
будуть розміщені в 6 (шести) містах України – Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та
Запоріжжі (далі – Заохочення) в порядку та у строки, які визначає та встановлює
Організатор. Власники Заохочень визначаються відповідно до п. 7.
Місця розташування Заохочень у 6 (шести) містах України визначаються Організатором на
його власний розсуд відповідно до адресної програми розташування Заохочень Організатора
в рамках Акції, і обговоренню з Переможцями не підлягають.
7.Визначення Власників Заохочень
7.1.Власники Заохочення визначаються у період з 16 по 30 квітня 2018 року включно, у
формі розіграшу методом випадкового комп’ютерного відбору, в такому порядку:
- 16 квітня 2018 року серед усіх Учасників, кожен з яких протягом періоду з 1 по 15 квітня
надіслав на Сайті не менше 1 (одного) селфі.
- 23 квітня 2018 року серед усіх Учасників, кожен з яких протягом періоду з 16 по 22 квітня
надіслав на Сайті не менше 1 (одного) селфі.
- 30 квітня 2018 року серед усіх Учасників, кожен з яких протягом періоду з 23 по 29 квітня
надіслав на Сайті не менше 1 (одного) селфі.
7.2. Всього за увесь Акційний період буде визначено 21 (двадцять одного) Власника
Заохочень.
7.3. Інформація про Власників Заохочень розміщуватиметься на Сайті акції www.lays.ua у
розділі «Переможці» після кожної дати проведення відповідних розіграшів, зазначених вище
у п.7.1.
7.4. Учасник, який став Власником Заохочення згідно з п.7.1, сповіщатиметься про результат
за мобільним телефоном, який учасник вказав для контактів під час надсилання свого Селфі
на Сайті.
8. Організація та підготовка
8.1. Для створення Заохочень, Виконавець забезпечує фотозйомку для реклами продукції
ТМ «Lay’s». для кожного Власника Заохочень, визначеного згідно з п. 7 цих правил.
8.2. Кожен Власник, визначений згідно з п. 7 цих правил, буде запрошений на фотозйомку
для реклами продукції ТМ «Lay’s». Виконавцем за мобільним телефоном, який Учасник
вказав під час надсилання свого Селфі на сайті Акції відповідно до п. 5.1 цих правил.
8.3. Фотозйомка для реклами продукції ТМ «Lay’s». проводитиметься у м.Київ. Дату, час і
точну адресу проведення фотозйомки Виконавець заздалегідь повідомляє Власнику
Заохочення протягом 2 днів після повідомлення йому про результат розіграшу відповідно до
п. 7 цих правил.
За результатами зйомки Виконавець серед усіх фотознімків, отриманих під час фотозйомки
для реклами з Власником Заохочення, на свій власний розсуд обирає одну фотографію
учасника, яка надалі буде використана у рекламі. Рішення Виконавця щодо вибору
фотографії для реклами та розміщення її є остаточним та подальшому обговоренню чи
оскарженню не підлягає.
8.4. Кожний Власник Заохочення повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб прибути на
фотозйомку для реклами за адресою та в час, які заздалегідь повідомить Виконавець.

8.5. Якщо після оголошення учасника Власником Заохочення з’ясовується, що у зв’язку з
особистими обставинами він/вона не зможе прибути на фотозйомку, такий учасник
повідомляє про це Виконавця не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів після оголошення його
Власником Заохочення. Якщо Власник Заохочення повідомляє Виконавця пізніше ніж
протягом 2 днів після отримання оголошення від Виконавця, такий Власник втрачає своє
право на Заохочення без можливості оскарження в будь-якій формі, і Організатор обирає
іншого Власника заохочення повторним розіграшем серед учасників, які брали участь в Акції
протягом відповідного періоду.
8.6. У разі відмови Власника Заохочення від отримання Заохочення такий Власник
Заохочення втрачає право на отримання відповідного Заохочення від Виконавця чи
Організатора Акції без можливості подальшого оскарження.
8.6. Для ідентифікації особистості Учасник, якого визначено Власником Заохочення
відповідно до п. 7 цих правил, протягом 2 днів після отримання від Виконавця повідомлення
про результат розіграшу, надсилає Організатору за електронною адресою
emotions@wintogether.com.ua свої паспортні дані, а саме:
- своє прізвище, ім'я та по-батькові;
- копії сторінок 1, 2, 3 свого паспорта громадянина України та копію сторінки з відміткою про
місце реєстрації;
- копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
8.7. Організатор компенсує Учаснику, якого визначено Власником Заохочення, витрати на
переїзд до м. Києва та у зворотному напрямку на підставі пред’явлених Учасником проїзних
документів (залізничних квитків). Проїзні документи повинні містити таку інформацію:
вартість, дату, маршрут проїзду, а також ім’я та прізвище Учасника згідно з даними його/її
паспорту громадянина України. Якщо учасник не може надати проїзні документи із
зазначеною вище інформацією, він/вона втрачає право на компенсацію вартості проїзду.
9.Права та обов’язки Учасника Акції
Права Учасника Акції:
- Ознайомитись з офіційними правилами Акції.
- Брати участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.
- Отримувати інформацію про зміну Правил Акції.
Обов’язки Учасника Акції:
-Виконувати умови цих правил Акції.
-У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати Заохочення,
- Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в п.п. 8.4-8.6. цих
Правил.
-Надати Виконавцю в письмовій формі право на використання його зображення,
персональних даних, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його
участю в Акції під час розповсюдження рекламної інформації про Акцію, створенням та
розміщенням Заохочень, на необмежений термін та без обмеження території та без виплати
будь-яких винагород за таке використання.
10.Права та обов’язки Виконавця Акції
10.1.Обов’язки Виконавця:
- Провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.
- Забезпечити організацію створення Заохочення Акції всім Учасникам, які були визнані
Власниками Заохочень згідно з п.7.
10.2.Права Виконавця:
- Виконавець Акції користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами Акції та
чинним законодавством України.

- Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який правильно та у
повному обсязі не виконав всі умови, вказані в цих Правилах.
- Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не відповідає
вимогам цих Правил Акції.
- Виконавець залишає за собою право вимагати додаткові документи, що ідентифікують
особистість, для отримання заохочень.
- Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення у випадках, визначених у п. 8.5 цих
Правил.
- Виконавець має право без попередження видаляти з Сайту Акції www.lays.ua надіслані
учасниками селфі та будь-які фотознімки, які мають непристойний, неналежний та
невідповідний зміст, без права подальшого оскарження з боку учасників, які надіслали такі
селфі/фотознімки.
11.Способи та порядок інформування Учасників Акції про строки та умови її
проведення
Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, продовження
строку Акції та інших змін, будуть здійснюватись на Сайті акції www.lays.ua.
Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та/або
Виконавцем Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення
Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та
оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про умови участі в Акції. Такі
зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде
спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.
12.Інші умови
12.1. Заохочення не надаються, якщо Учасник Акції не виконав правила Акції.
12.2. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є
остаточними та перегляду не підлягають.
12.3. Організатор/Виконавець залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про
Акцію в порядку, передбаченому в п.11 цих Правил.
12.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Заохочення
Акції Власникам Заохочень у випадку:
12.5. Якщо номер мобільного телефону зареєстровано на юридичну особу, та Учасник та/або
Власник Заохочення не може довести, що саме він постійно користується цим номером
мобільного телефону;
12.6. Якщо його мобільний телефон вимкнуто, оскільки Учасник знаходиться поза зоною дії
мережі оператора.
12.7. Якщо мобільний номер, який Учасник вказує під час надсилання свого селфі на сайті,
вказаний із помилкою у цифрах номеру, і тому за ним неможливо зв’язатися з цим Учасником.
12.8. Якщо Власник Заохочення надав Виконавцю не всю інформацію, передбачену цими
Правилами;
12.9. Якщо Учасник порушив інші положення цих правил Акції, а також в інших умовах,
передбачених чинним законодавством України;
12.10. Якщо у Організатора/Виконавця виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції
такого Учасника.
12.11. Виконавець/Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори
або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.
12.12. Зобов‘язання Виконавця відносно якості Заохочень, передбачених в цих Правилах,
обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.
12.13. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з
даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
12.14 .Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим погоджується і письмово надає свою
згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем 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 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 Виконавцем або
Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у
розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист
персональних даних”.
12.15. Для виконання зобов‘язань щодо вручення Заохочень Виконавець має право вимагати
від Власника Заохочення Акції надання інформації, передбаченої і необхідної, для здійснення
подібних дій. Повна або часткова відмова Власника Заохочення Акції в наданні
вищезазначеної інформації автоматично звільняє Виконавця від зобов‘язань щодо вручення
йому Заохочення.
12.16. Виконавець та Організатор на свій власний розсуд можуть визнати недійсними всі заяви
на участь (реєстрацію), а також подальшу участь в Акції будь-якої особи, яка підроблює або
отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, або діє, порушуючи
дані Правила, діє деструктивним чином, або здійснює дії метою яких досаждання, образа,
погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з
Акцією.
12.17. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може здійснюватися так, як це
заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами,
неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим
втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини,
неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності,
цілісності або належного проведення Акції, Виконавець може на власний розсуд скасувати,
припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними
будь-яку реєстрацію Учасника.
12.18. Всі результати Акції та рішення Організатора/Виконавця є остаточними і оскарженню
не підлягають.
13. Персональні дані
13.1. 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 Заохочення.
13.2. Під час участі в Акції Учасники Акції самостійно заносять свої персональні дані, а саме:
ім’я, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних
даних і охороняється відповідно до законодавства України.
13.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник засвідчує і підтверджує, що 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 Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими
способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що
не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення цієї
Акції згідно з офіційними правилами (визначення Учасників Акції, які мають право одержати
Заохочення, підготовки статистичної інформації, тощо).
14.Права Учасника як суб'єкта персональних даних.
14.1. Учасник має право:
- на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як володільця/розпорядника його
персональних даних;
- вимагати від Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення
своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних.
14.2. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно або може
бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

14.3. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим
проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник
не допускається до подальшої участі у Акції.
14.4. Організатор та/або Виконавець 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/Виконавець не несе будь-якої
відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких
персональних даних.
14.5. Виконавець гарантує, що особисті дані Учасника, одержані ним згідно п.5.1 та п.8.6,
будуть використані виключно для сплати установлених законодавством податків, звітності
перед ДФСУ та оформлення доставки відповідних Заохочень, і не будуть використані (в т. ч.
розголошені) з будь-якою іншою метою, що суперечить законним правам та інтересам
Учасника.

