Офіційні умови рекламно-маркетингової
акції «Розіграш приставок Sony PlayStation»
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ: ТОВ «ОМЕГА»
2. ПЕРІОД ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Акція проводиться в період з 22.01 по 18.02.2021 року (13:00 включно) на всій території України (крім
території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО). Дата проведення розіграшу: 19 лютого
2021 року.
3. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:
Офіційні умови акції будуть розміщені на сайтах: varus.ua, zvirokub.varus.ua та за телефоном Гарячої
лінії: 0800 30 70 80 - для Учасників Акції (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, дзвінки з
мобільних - згідно тарифів мобільного оператора).
4. УМОВИ УЧАСТІ:
4.1 Для участі в Акції необхідно:
• придбати альбом «Звірокуб»
• зібрати колекцію карток «Звірокуб» з 1-го по 96-тий порядковий номер (порядковий номер картки
вказаний в її нижньому правому куті)
• зареєструватися на сайті: ZVIROKUB.VARUS.UA до 18 лютого 2021 р. 13:00 включно.
4.2 Реєструючись, учасник підтверджує, що він:
• є громадянином України і йому виповнилося 16 років
• проживає в одному з міст розміщення мережі супермаркетів VARUS
• у нього є в наявності: альбом «Звірокуб» і 96 карток (з 1-го по 96-тий порядковий номер)
• ознайомлений з офіційними правилами акції «Розіграш приставок Sony PlayStation»
4.3 Один учасник має право зареєструватися один раз. У разі реєстрації 2-х однакових емейлів та/або
телефонних номерів, обидва учасники будуть автоматично виключені з розіграшу.
4.4 Реєструючись, учасник дає дозвіл на розкриття персональних даних (ПІБ, часткове розкриття номеру
телефона) під час проведення розіграшу та оголошення переможців, а також на отримання рекламних
пропозицій VARUS після проведення розіграшу.
4.5 В акції не можуть брати участь, працівники ТОВ «ОМЕГА», а також їх родичі першої лінії (батьки, діти,
чоловік, дружина).
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:
5.1 Результати розіграшу будуть опубліковані 19 лютого 2021 р. на офіційних сторінках VARUS в
Instagram (varus.ua) та Facebook (varusua).
Призовий фонд: 7 ігрових приставок Sony PlayStation 4 Slim 1TB.
5.2 Переможці будуть визначатися випадковим методом, за допомогою сервісу-генератора випадкових
чисел: random.org. В результаті проведення розіграшу будуть визначені: 7 потенційних переможців і 14
резервних учасників, які можуть стати переможцями, в разі невиконання потенційними переможцями,
офіційних умов розіграшу.
5.3 Потенційні переможці будуть сповіщені дзвінком на телефон, а також листом, відправленим на
електронну скриньку, зазначених при реєстрації. Організатор не несе відповідальності у разі
неправильно зазначених при реєстрації контактних даних.

5.4 Потенційний переможець, після відправки йому листа-повідомлення, повинен протягом 24 годин
відправити зворотнім листом фотографію альбому, з вкладеними в нього картками в порядковій
нумерації з 1 до 96 (порядковий номер картки вказаний в її нижньому правому куті).
5.5 Якщо, використовуючи дані Учасника вказаних при з реєстрації, Організатор протягом 1 (одного)
робочого дня не зміг зв'язатися з таким Переможцем Акції, що здобув право на отримання одного з
Головних призів, Організатор зв'язується з Резервним Переможцем Акції, який йде наступним
учасником у Резервному списку.
5.6 Після перевірки всіх умов виконання розіграшу список переможців буде розміщено на сайтах:
zvirokub.varus.ua, varus.ua.
Розіграш вважається завершеним, коли буде визначено 7 переможців, які виконали всі умови акції.
Кожен з переможців здобуває право на отримання 1 (однієї) ігрової приставки Sony PlayStation 4 Slim
1TB.
5.7 Результати визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання подарунка (головного
заохочення Акції), є остаточними й оскарженню не підлягають.
6. ПЕРЕДАЧА ПРИЗОВОГО ФОНДУ:
6.1 Видача Головного Заохочення Акції буде проведена в одному з супермаркетів VARUS (на вибір
переможця) в місті проживання переможця. Видача Головного Заохочення Акції здійснюється за умови
его особистої присутності та за умови надання оригіналів таких документів: оригінал паспорта
громадянина України, оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків. При
передачі виграшу переможець повинен сплатити вартість подарунка в розмірі 1 гривні.
6.2 Переможець зобов'язаний забрати Головне Заохочення Акції протягом 31 календарного дня після
офіційного оголошення остаточного списку переможців, які виконали всі умови розіграшу.
6.3 Заміна Головного Заохочення Акції будь-яким іншим способом не допускається та поверненню не
підлягає. При цьому Учасник Акції не має права на одержання від Організатора акції будь-якої
компенсації.
6.4 Організатор не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, в тому числі грошових, пов'язаних з
такою неможливістю використання/отримання Головного Заохочення Акції. У такому випадку право
отримати Головне Заохочення Акції переходить до Резервного Переможця Акції, який йде наступним у
Списку, який сформований за допомогою випадкового комп'ютерного вибору за допомогою сервісу
генератора випадкових чисел random.org, тобто учасника під номером два. Такий Резервний
Переможець стає Переможцем Акції і до нього застосовуються вимоги цих Правил.
6.5 Організатор залишає за собою право вносити доповнення і зміни в умови акції. Зміни і доповнення
будуть розміщені на сайтах: varus.ua, zvirokub.varus.ua
7. ІНШІ УМОВИ
7.1 Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції з
даними офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції/Переможцем Акції цих Правил або
відмова Учасника Акції/Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається
відмовою Учасника Акції/Переможця Акції від участі в Акції та отримання Головного Заохочення Акції,
при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або залучених ними третіх осіб
будь-якої компенсації.
7.2 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції
повідомляється:
 власником персональних даних Учасників Акції/Переможця Акції є Організатор;

 персональні дані Учасників Акції/ Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій
Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку;
 з метою обробки персональних даних, яка вказана у цих Правил, обробляються ім'я, прізвище, по
батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти реєстраційний
номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації;
 з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних;
7.3 Розпорядником персональних даних Учасників Акції/Переможця Акції є Організатор, йому
надаються всі права та покладаються всі обов'язки, які передбачені Законом;
 персональні дані Учасників Акції/Переможця Акції без отримання від них окремої згоди та/або
повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у цих Правил.
Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції/Переможця 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;
 персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду
проведення Акції, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв'язку із закінченням строку
зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом
терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у цих Правих,
після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.4 Учасники Акції/Переможець Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних
письмово надіславши власнику персональних даних запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але
при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Головного Заохочення Акції.
Учасники Акції/Переможець Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України
«Про захист персональних даних».
7.5 Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції/Переможець Акції надає згоду Організатору на
обробку його персональних даних в об'ємі та на умовах, які вказані у цих Правил.
7.6 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання обставин непереборної сили, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві,
що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
Учасники Акції мають право на отримання Головного Заохочення Акції тільки у випадку, якщо ними було
дотримано всі вимоги цих Правил.
7.7 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не
урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції відповідно до вимог
чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає
оскарженню.
7.8 Організатор не несе відповідальності за неотримання Переможцем Головного Заохочення Акції з
причин, незалежних від Організатора.
У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Головного Заохочення Акції будь-які претензії
Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором.
Переможець Акції отримує Головне Заохочення Акції відповідно до умов цих Правил лише після
виконання всіх умов цих правил, а також надання Організатору або залученим ним третім особам всіх
документів, зазначених у цих Правил.

7.9 Організатор не несе відповідальності за:
 неотримання Переможцями Акції Головного Заохочення Акції з вини самого Переможця Акції;
 за неможливість Переможця та/або супроводжуючої його особи, скористатися Головним
Заохоченням Акції з особистих причин Переможця Акції та/або супроводжуючої його особи.
7.10 Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов'язаний вести переписку з
потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються
умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань
щодо даної Акції.
7.11 Проїзд до місця отримання Головного Заохочення Акції і в зворотному напрямку, проживання,
харчування та витрати пов'язані з отриманням Головного Заохочення Акції та будь-які інші витрати
Переможця Акції оплачуються самим Переможцем Акції.
7.12 Замовник Акції має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції
правил на Сайті Акції. Правила затверджені Організатором Акції та діють протягом тривалості Акції.
Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.

