Правила акції
під умовною назвою «Discreet шопінг на 100 000» («Акція»)
(«Правила»)
Організатор: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОКТЕР
ЕНД ГЕМБЛ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА” (місцезнаходження: 04070, Україна, м Київ, вул.
Набережно-Хрещатицька, 5/13 (літера А), тел.: (044) 4900993, 4900900; факс: (044) 492-0102, код ЄДРПОУ 35251089)
Виконавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕДМІКС
ПРОДАКШН УКРАЇНА” (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 70, тел.:
044-337-45-18; код ЄДРПОУ 40261743).
1. Мета проведення Акції
1.1.
Мета Акції - привернути увагу до продукції Організатора Акції шляхом
розміщення інформації про продукцію та Організатора, популяризація комерційного
найменування «Procter & Gamble» та торговельних марок Організатора Акції, а також
створення сприятливого іміджу Організатора Акції серед споживачів України.
Акція спрямована на просування продукції «Procter and Gamble», яка випускаються під
знаками для товарів і послуг «Discreet», і проводиться з метою залучення уваги споживачів
до даної продукції («Продукція»).
Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом,
ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
1.2.
Територія проведення Акції – акція проводиться на всій території України,
за винятком території тимчасово окупованій Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, а також території Донецької та Луганської областей, що є територією
проведення Операції об'єднаних сил (у зв'язку з прийняттям Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від
15.04.2014, № 1207- VI , а також ряду населених пунктів на території Донецької та
Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної
безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та
збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року).
1.3.
Період проведення Акції – Акція проводиться в період з 01 червня по 30
червня 2019 року включно (як період, протягом якого необхідно придбати Продукцію)
Реєстрація чеків та заповнення анкети проводиться до 07.07.2019 року на сайті http://discreetshopping.com
Строки визначення та оголошення Переможців:
- для Призів, перелічених у п.3.2., – 10 липня 2019 року,
1.4.
У Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на
Території проведення Акції, досягли повноліття (18 років), та які безумовно погодились із
цими Правилами Акції і в Період проведення Акції виконали всі її правила та умови, що
наведені нижче.
Не можуть стати учасниками та брати участь в Акції власники:
- власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або
дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора, Виконавця
Акції та будь-якої третьої особи, що залучена до організації та проведення Акції, а також
афілійованих з ними осіб;
- іноземні громадяни та особи без громадянства;
- особи, які втратили і/або були позбавлені статусу Учасника відповідно до умов цих

Правил або норм діючого законодавства України.
Один і той же Учасник може брати участь в Акції необмежену кількість раз протягом
Періоду проведення Акції, при умові належного виконання умов цих Правил.
2. Порядок участі в Акції
2.1. Для того, щоб стати Учасником Акції, необхідно:
(а) в Період проведення Акції придбати Продукцію:
- в місцях продажу Продукції для можливості отримати один з Призів, зазначених в п.
3.2. цих Правил
(б) в Період проведення Акції зайди на сайт http://discreet-shopping.com («Сайт») та
заповнити онлайн анкету, де надати наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по-батькові;
- контактний телефон;
- електронна адреса;
- дата покупки,
- місце покупки,
-дані Чека (номер та дата чека)
та
(в) сфотографувати та завантажити на Сайт фіскальний чек, яких підтверджує покупку
Продукції («Чек»). При цьому фото Чеку має обов’язково відповідати наступним вимогам:
- технічні вимоги до фото Чеку: формати виключно jpeg, png; розмір не більше 10 мб;
розширення не менше 200 dpi, чіткий фокус зображення;
- Чек повинен бути сфотографований повністю, включаючи верхній і нижній край
Чека, зображення Чека повинна бути строго вертикально орієнтованої.
- Фотографувати Чек необхідно під прямим кутом.
Фото (зображення) одного Чека, тобто такого, що підтверджує здійснення покупки
Продукції, може бути завантажено на Сайт тільки один раз за весь Період проведення Акції.
Якщо за одним Чеком здійснено покупку двох і більше одиниць Продукції, такий Чек
приймає участь в Акції та реєструється тільки один раз.
Перелічене у пунктах 2.1. (б) та (в) разом – «Заявка». Кожній Заявці присвоюється
порядковий номер.
Організатор має право в будь-який час не зарахувати учаснику завантажений Чек, якщо
фото або зображення, буде визнано нечитабельним (зокрема, з частковими ушкодженнями,
нечітким) або фальшивим.
Організатор протягом 48 годин проводить обов'язкову перевірку (модерацію)
зображень Чека на відповідність вимогам, встановленим в цих Правилах, в разі
невідповідності зображення фіскального чеку вимогам, Виконавець повідомляє учасника
про таку невідповідність шляхом надсилання відповідного листа на електронну адресу
учасника.
Увага! Зберігайте Чек протягом Періоду проведення Акції та до дати оголошення
Переможців.
2.2. За умови здійснення особою дій, зазначених у п. 2.1 цих Правил, і з моменту
проходження перевірки зображення Чеку Виконавцем, така особа визнається Учасником
Акції («Учасник»).
2.3. Протягом Періоду проведення Акції кожен учасник може завантажити на Сайт
необмежену кількість Чеків.

2.4. Ідентифікація Учасників здійснюється за номером мобільного телефону.
2.5. Організатор має право виключити з числа Учасників:
2.5.1. осіб, які придбали продукцію, яка не є Продукцією, як зазначено в п. 1.1 цих
Правил;
2.5.2. осіб, які завантажили фото (зображення) Чека, який не відповідає вимогам,
встановленим в цих Правилах; або завантажили одни Чек більше ніж один раз.
2.5.3. осіб, які порушили інші положення цих Правил, на виключний розсуд
Організатора Акції, при цьому рішення Організатора про це є остаточним.
3.
Заохочення та умови визначення переможців
3.1. Кожен Учасник, хто подав та отримав підтвердження своєї Заявки, гарантовано
отримує «LookBook» («Лук бук»).
«LookBook» – це каталог фотографій, створений з метою продемонструвати
оригінальні образи, створені з дизайнерським одягом і аксесуарами одного або декількох
брендів. Це готове рішення вашого зовнішнього вигляду, на кожен день, окрема подія або
особливий випадок, який надсилається на електронну пошту у форматі pdf.
3.2. Призовий фонд Акції:
Три призи:
один приз - 20 000 (двадцять тисяч) грн. на шопінг,
один приз - 30 000 (тридцятьтисяч) грн. на шопінг, та
один приз - 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. на шопінг.
«На шопінг» мається на увазі отримання переможцем безготівкових коштів.
3.3. Призовий фонд Акції утворюється за рахунок Організатора, формується окремо
та використовується виключно на передачу (надання) Призів. Право на розпорядження
Призовим фондом є виключно у Організатора Акції і знаходиться поза волею
Виконавця/Партнера Акції.
Призовий фонд Акції є обмеженим та складає визначену цими Правилами кількість.
Відповідальність Організатора/Виконавця Акції обмежується фактичною вартістю та
кількістю Призів, передбачених цими Правилами (п. 3.1-3.2. цих Правил)
Організатор залишає за собою право збільшити Призовий фонд Акції, або включити в Акцію
додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце,
Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.6.3. цих Правил.
Організатор залишає за собою право збільшити Призовий фонд Акції, або включити в Акцію
додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце,
Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.6.3. цих Правил.
3.1. При прийомі Заявок Виконавець формує реєстр обліку Заявок («Реєстр»), в який вносить всі
Заявки в хронологічній послідовності з урахуванням дати і часу надходження Заявки.
Для проведення визначення переможців Організатором та Виконавцем створюється
Комісія у складі трьох осіб («Комісія»).
Визначення переможців здійснюється з усіх допущених Заявок наступним чином:
(а) для отримання Призів, вказаних у п.3.2. Правил:
10 липня 2019 року, Комісія визначає 3 (три) переможців серед Учасників, які
зареєстрували N-ні Заявки, при цьому N визначається за формулою:
N = (КЗ/3)*Е + 1
де, КЗ - кількість Заявок в Реєстрі;

Е - дрібна частина числа, що є курсом ЄВРО до гривні, встановленого Національним
Банком України на день визначення переможців (наприклад, якщо курс ЄВРО до гривні
склав 29.4586, то Е = 0, 4586).
У тому випадку, якщо N - це неціле число, воно округляється шляхом відкидання
дробової частини.
Так, Переможець з першою Nною заявкою отримує право на один Приз «20 000 грн. на
шопінг».
Переможець з другою Nною заявкою отримує право на один Приз «30 000 грн. на
шопінг».
Переможець з третьою Nною заявкою отримує право на один Приз «50 000 грн. на
шопінг».
Один Учасник має право отримати лише одни Приз.
3.2. Учасник, який визнаний Переможцем, повідомляється про це за допомогою
повідомлення по електронній пошті та/або на Сайті та зобов'язується повідомити Виконавця
у строк 7 (сім) календарних днів з моменту отримання повідомлення: прізвище, ім’я та побатькові, адресу фактичного проживання, контактний номер телефону, та надати Виконавцю
Акції копію першої та другої сторінок паспорту, ІПН, та оригінал Чеку. Відповідальність за
достовірність наданих даних несе Учасник. У разі ненадання у вказаний строк Виконавцю
інформації та документів, зазначених вище, Учасник визнається таким, що не виконав умови
Акції, і втрачає право на отримання Призу та статус Переможця. У такому випадку, протягом
5 (п’яти) робочих днів повторно скликається Комісія та визначається новий переможець.
Організатор/Виконавець не здійснюють компенсацію за проїзд та проживання
переможців у зв’язку із участю в Акції та отриманням Призу, незалежно від того чи вони
проживають за межами м. Києва чи ні.
3.3. Виконавець несе функції податкового агента відповідно до законодавства
України та несе обов'язок по нарахуванню та сплаті податків, пов'язаних із отриманням
призів, згідно умов Акції, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку.
3.4. Грошова компенсація замість Призу, визначеного у п.3.3., не видається. Призи (або
право на його отримання) не може бути передано, уступлено, продано Учасником іншій
особі або використане Учасником іншим способом ніж передбачено цими Правилами.
3.5. Строки та місце отримання Призів будуть зазначені на Сайті. У разі неявки
Переможця для отримання Призу у обумовлені строки, він встрачає право на отримання
Призу. У такому випадку, протягом 5 (п’яти) робочих днів повторно скликається Комісія та
визначається новий переможець. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за
неможливість надання Призу Переможцеві з будь-яких причин, не залежних від
Організатора/Виконавця, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та
/ або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані невірно
та / або нерозбірливо, змінені тощо.
4. Права та обов’язки Організатора/Виконавця
4.1. Організатор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності:
4.1.1. за не проведення Акції, або не вручення Приззу, передбачених цими Правилами,
у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки,
воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на
території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції
обставин.

4.1.2. такий Учасник Акції не має права на отримання від Організатора/Виконавця
Акції будь- якої компенсації у зв’язку із неможливістю отримання Призу.
4.1.3. за неотримання від Учасника необхідних відомостей, в тому числі з вини
поштової служби, організацій зв'язку, за технічні проблеми і / або каналів зв'язку, що
використовуються при проведенні Акції, а також за неможливість здійснення зв'язку з
Учасником через зазначені невірні або неактуальні контактні дані.
4.1.4. за роботу і будь-які помилки операторів телефонного, поштового зв'язку та
кур'єрських служб, пошти, в результаті яких повідомлення, поштові відправлення тощо не
надійшли, надійшли із запізненням, втрачені або пошкоджені при настанні обставин
непереборної сили, форс-мажорних обставин.
4.1.5. за неможливість надання Призів Учасникам з будь-яких причин, не залежних від
Організатора / Виконавця, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та
/ або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасницею були вказані невірно
та / або нерозбірливо, змінені тощо.
4.2. Організатор /Виконавець мають право:
4.2.1. відмовити у наданні Призів, передбачених цими Правилами, Учаснику, який не
виконав вимоги цих Правил і/або порушив умови цих Правил;
4.2.2. відсторонити (скасувати статус Учасника) Учасника від участі в Акції на будьякому етапі проведення Акції, якщо виникли обгрунтовані підозри, що Учасник порушує або
неналежним чином дотримується умов цих Правил. В цьому випадку, Виконавець може, на
власний розсід, запросити у Учасника підтвердження щодо інформації та (або) документів
про які виникли підозри та ухвалити остаточне рішення.
4.2.3. не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім
випадків, зазначених у цих Правилах або на підставі вимог чинного законодавства України.
4.2.4. проводити своїми силами на свій розсуд у будь-який час перевірку дотримання
Учасником умов участі в Акції, цих Правил, достовірності даних Учасника та зажадати від
останньої документи, що підтверджують достовірність вказаних даних.
4.2.5. інші права, передбачені цими Правилами або чинним законодавством України.
4.3. Виконавець зобов'язується провести Акцію в порядку, визначеному цими
Правилами та має інші обов’язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством
України.
5. Права та обов’язки Учасників
5.1. Учасник має право:
5.1.1. брати участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.
5.1.2. у разі визнання його Переможцем, отримати Приз в порядку, передбаченому
цими Правилами, або відмовитись від його отримання, повідомивши про це під час
комунікації з Виконавцем. В цьому разі він встрачає право на Приз, яке не може бути
поновлено.
5.2. Учасник зобов’язаний:
5.2.1 дотримуватись цих Правил та викладених в них умов участі в Акції, в тому числі
обмежень;
5.2.2. самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю
в Акції, зокрема (але не виключно): витрати на користування послугами телефонного зв’язку,
мережею Інтернет; витрати на копіювання документів; витрати на покупку Продукції у будьякому обсязі, такі витрати не будуть компенсовані Організатором, Виконавцем Акції або
будь-якими іншими особами, залученим до її проведення.

5.2.3. інші обов’язки, встановлені цими Правилами та законодавством України.
6. Прикінцеві положення
6.1. Всі результати Акції (в тому числі рішення Комісії) є остаточними, якщо інше не
передбачене цими Правилами, і оскарженню не підлягають.
6.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
Правил і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При
цьому рішення Виконавця Акції є остаточними і не підлягає оскарженню.
6.3. Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Виконавцем/Організатором
протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і
доповнень буде здійснено шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Такі зміни і
доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено
змінами/доповненнями до діючих Правил.
6.4. Порушення Правил проведення Акції або відмова від їх виконання позбавляє
Учасника можливості претендувати/права на отримання Призів, передбачених Правилами.
6.5. Факт приймання участі у Акції та реєстрації на Сайті Учасника означає надання
згоди Учасника з усіма умовами Правил Акції.
6.5.1. Факт участі в Акції підтверджує, що Учасник:
а) надає згоду на обробку Виконавцем, Організатором та/або його уповноваженими
представниками, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, знеособлення,
блокування, знищення, передання, та використання будь-яким іншим шляхом, своїх
персональних даних (прізвище, ім’я та по-батькові; контактний телефон; електронна адреса;
дата покупки, місце покупки, дані Чека (номер та дата чека), які надаються Учасником з
моменту реєстрації на Сайті для участі в Акції, і на весь Період проведення Акції, включаючи
строки визначення та оголошення переможця, з метою здійснення зворотнього зв’язку з
Учасником. Ці дані не оприлюднюються і обробляються/використовуються виключно з
метою зазначеною вище. Виконавець та Організатор Акції забезпечують захист персональних
даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до ним згідно із
діючим законодавством
України. Виконавець та Організатор Акції забезпечать використання персональних даних
своїми працівниками відповідно до їх трудових, професійних та службових обов’язків;
доступ третіх осіб до персональних даних буде здійснюватись згідно ст. 16 Закону України
«Про захист персональних даних», а передача згідно із положеннями статті 14 Закону
України «Про захист персональних даних». Своїми діями стосовно участі в Акції Учасник
підтверджує, що йому повідомлено про володільця персональних даних, обсяг та зміст
зібраних персональних даних, свої права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист
персональних даних», а також про осіб, яким передаються персональні дані і додаткове
повідомлення не вимагається.
6.2. Переможці, фактом участі в Акції та виконання вищевказаних умов,
підтверджують, що вони:
а) надають згоду на збір та обробку (включаючи систематизацію, накопичення,
зберігання, знеособлення, блокування, знищення, передання, та використання будь-яким
іншим шляхом) їхніх персональних даних, що зазначені в цих Правилах,
Організатором/Виконавцем, на збирання Організатором/Виконавцем таких даних з будьяких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на
визначення на власний розсуд Організатора/ Виконавцем порядку доступу третіх осіб до
персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих
персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, в
обсязі, визначеному на власний розсуд Організатора/Виконавця, з метою збору
статистичних даних за результатами проведення Акції та оприлюднення даних про
переможниць Акції.

б) повідомлені про свої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних»; мету збору персональних даних, що полягає в оприлюднені
(повідомленні) результатів Акції Організатором/Виконавцем та збору статистичних даних за
результатами проведення Акції; склад та зміст зібраних персональних даних; осіб, яким
передаються його персональні дані та про те, що передача персональних даних може бути
здійснена відповідно до ст. 14 Закону «Про захист персональних даних», і додаткове
повідомлення не вимагається.
6.5.3 Фактом участі в Акції Учасник дає згоду і підтверджує, що його не потрібно
окремо та додатково повідомляти про зміну, видалення чи знищення її персональних даних
або обмеження доступу до них.
6.6. Ці Правила регулюються законодавством України. У випадку виникнення ситуації,
що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або
питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором/Виконавця.

