
Положення 

про акцію «Купуй на 1000 грн. - Вигравай подарунок!» 

 

1. МЕТА АКЦІЇ 

• залучення нових покупців; 

• стимулювання постійних покупців; 

• збільшення продажу товарів і підтримка бренду. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Це положення регламентує порядок організації, проведення розіграшу призів 

(ноутбук, планшет, мобільний телефон, 10 подарункових сертифікатів), а також порядок 

нагородження переможців. 

2.2. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення учасника розіграшу з 

правилами цього Положення. 

 

3. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ 

(ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Організатором та Виконавцем Акції є Приватне акціонерне товариство 

«Дитячий світ Київ», що знаходиться за адресом м. Київ, вул. А. Малишка, 3. 

3.2. Строк проведення Акції - з «15» липня 2019 року по «31» серпня 2019 року 

включно. 

3.3. Розіграш проводиться на території ТЦ «Дитячий світ». 

 

4. УЧАСТЬ У АКЦІЇ 

4.1. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам 

Акції. 

4.2. Акційні умови поширюються виключно на осіб, які в сукупності відповідають 

наступним умовам: 

4.2.1. Є громадянами України або є іноземними громадянами, які мають посвідку 

на постійне проживання на території України; 

4.2.2. Проживають на території України та досягли повноліття (18 років); 

4.2.3. Мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або 

наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які 

платежі за серією та номером паспорта; 

4.3. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та 

недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України. 

4.4. Не можуть бути Учасниками Акції: 

4.4.1. Працівники магазинів, що розміщені у ТЦ «Дитячий світ» та/або 

співробітники ТЦ «Дитячий світ». 

4.5. Право на участь у Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може 

бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам. 



4.6. Грошовий еквівалент вартості призу – не видається. 

 

5. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ 

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам 

даного Положення, необхідно: 

- здійснити будь-яке придбання у магазинах з позначкою «Купуй на 1000 - 

Вигравай подарунок!», розміщених у ТЦ «Дитячий світ», на суму не менше ніж 1000 

(одна тисяча) гривень в одному чеку, що датований не раніше 15.07.2019 р. і не пізніше 

31.08.2019 р.; 

- заповнити відповідну анкету на участь у Акції у відділі, де здійснювалась 

покупка; 

- бути присутнім при отриманні призу, де при собі необхідно мати: чек на 

здійснену покупку, телефон, який вказано в анкеті (з можливістю приймати вхідні 

дзвінки); оригінал паспорту/посвідки та ідентифікаційний номер). 

5.2. Учасник Акції може збільшувати імовірність отримання Заохочення шляхом 

збільшення кількості чеків. 

5.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови 

Акції . 

5.4. Учасник Акції може отримати Заохочення, якщо належним чином виконав всі 

умови Акції. 

 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

6.1. Заохочення Акції - 1 (один) ноутбук, 1(один) планшет, 1 (один) мобільний 

телефон, 10 подарункових сертифікатів загальним номіналом 5 000 (п’ять тисяч) гривень 

на придбання товарів в ТЦ «Дитячий світ». Сертифікат діє до 31.12.2019р. 

6.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість та вартість, зазначену в п. 

6.1. даного Положення. 

6.3. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного 

законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою. 

6.4. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень 

Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цим Положенням. 

 

7. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

7.1. Інформування про умови Акції згідно з даним Положенням здійснюється: 

7.1.1. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті www.ds.com.ua, у соціальних 

мережах Facebook та Instagram. 

7.2. Дане Положення, а також інформація, яка передбачена п. 7.1. даного 

Положення, можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку 

проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із 

способів, зазначених у п. 7.1. Положення. 

 

8. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ 



8.1. Визначення Переможця Акції проводитиметься методом випадкового 

жеребкування за допомогою веб-сайту RANDOM.ORG 

8.2. Переможець Акції зобов'язаний особисто з'явитися до Організатора на 

території проведення Акції, та: 

- надати Організатору копії наступних документів: паспорт громадянина 

України, реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

- підписати заяву-підтвердження про отримання Заохочення Акції та згоду на 

отримання, обробку (в т.ч. публікації фото на офіційному сайті та в соціальних мережах) 

та зберігання його персональних даних (П.І.Б., паспортні дані, інформацію з облікової 

картки платника податків, контактний номер телефону) Організатором Акції та третіми 

особами, залученими Організатором для проведення Акції (далі - «Документи»). 

8.3. Відмова у наданні письмового дозволу, передбаченого п. 8.2. цього Положення, 

позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення та вважається відмовою 

Переможця Акції від отримання ним відповідного Заохочення. У такому випадку право на 

отримання відповідного Заохочення переходить до наступного за списком резервного 

Переможця Акції. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і 

не розглядаються Організатором. 

8.4. Після виконання, Переможцем Акції, всіх умов даного Положення, Організатор 

узгоджує з ним дату та час вручення Заохочення. Місцем вручення Заохочення є ТЦ 

Дитячий світ. Заохочення вручається Переможцю Акції Організатором у робочі години 

ТЦ Дитячий світ. 

8.5. Якщо Переможець Акції відмовляється від Заохочення, Організатор не 

компенсує вартість Заохочення іншими засобами (грошима/товаром/послугами та ін.). 

8.6. Заохочення отримує лише той Переможець Акції, який має право на його 

отримання згідно з умовами цього Положення і виключно у порядку, встановленому цим 

Положенням. У випадку, якщо Переможець Акції з будь-яких причин не може отримати 

Заохочення Акції особисто, він не має права передати (в тому числі у спадщину або 

уступити) своє право на отримання Заохочення будь-якій третій особі. 

8.7. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Переможця Акції, пов'язані 

з отриманням та подальшим використанням Заохочень і не відшкодовує таких витрат. 

8.8. Результати визначення Переможця Акції є остаточними й оскарженню не 

підлягають. 

8.9. Організатор Акції гарантує об'єктивність визначення Переможця Акції. 

8.10. Відповідальність за належне проведення вибору Переможця Акції несе 

Організатор. 

8.11. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності, щодо подальшого 

використання Заохочення Переможцем Акції після його отримання. 

8.12. Це Положення жодним чином не порушує прав та свобод Учасників Акції. 

 

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

9.1. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цим 

Положенням інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції 

Організатору на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, 

а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші 



передбачені цим Положенням дані, обробка яких не заборонена законом, а також на 

обробку персональних даних.  

9.2. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цим 

Положенням інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на 

безкоштовне використання інформації про себе Організатором /залученими ним третіми 

особами, 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 Переможця Акції, 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 часом та способом використання, і таке використання жодним чином не 

відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана 

відповідно до цього Положення, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у 

розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист 

персональних даних». Згода Переможця Акції на будь-яке правомірне використання 

інформації щодо нього, яка надана відповідно до цього Положення, є остаточною та не 

потребує отримання додаткових підтверджень, заяв, тощо, та/або укладання будь-яких 

договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій. 

9.3. Кожен Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, 

отримані відповідно до цього Положення, обробляються Організатором виключно з 

метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства 

щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть 

оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні 

дані Переможця Акції будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством 

України, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання 

персональних даних. 

9.4. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цього Положення, 

може здійснюватися Організатором з умовою збереження конфіденційності згідно з 

вимогами чинного законодавства. 

9.5. Організатор не несе відповідальність за захист персональних даних, 

розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або 

випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, 

поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. 

9.6. Переможець Акції може відкликати згоду на обробку персональних даних 

Організатором, надіславши Організатору відповідну заяву в письмовій формі за адресом: 

02192, Україна, м. Київ, вул. А. Малишка, 3, але при цьому такий Переможець Акції 

втрачає право на участь в Акції та отримання Заохочення за Акцією. 


