УМОВИ АКЦІЇ
«УЗНАЙ КАКОЙ SPORT ДЛЯ ТЕБЯ ИДЕАЛЕН»
Акція «УЗНАЙ КАКОЙ SPORT ДЛЯ ТЕБЯ ИДЕАЛЕН» (надалі – Акція) діє з 17.05.2016
року по 30.08.2016 року на території України (за винятком тимчасово окупованих
територій та територій , на яких проводиться АТО).
Відповісти на питання і таким чином взяти участь в Акції можуть всі бажаючі громадяни
України, яким виповнилось 18 років, та які мають водійське посвідчення.
Відповідати на питання можна з 17.05.2016 року до 24.06.2016 року.
Серед всіх учасників, які відповіли на запитання, буде розіграно заохочення - тест-драйв з
гонщиком на гоночному треку.
Розіграш заохочення відбудеться шляхом жеребкування з використанням системи
RANDOM 30.06.2016 року.
Відповіді, в яких ПІБ та/або номер телефону співпадатиме, не будуть враховані під час
розіграшу заохочення. Одна особа може брати участь в Акції тільки один раз.
Заохочення не обмінюється та не має грошового еквівалента.
Заохочення може бути реалізоване після пред’явлення паспорта та водійського
посвідчення (копії цих документів можуть бути витребувані Організатором та/або
компанією, що здійснюватиме реалізацію заохочення).
Заохочення можна реалізувати не пізніше 30.08.2016.
Для реалізації чи уточнення деталей анонсований переможець може залишити приватне
повідомлення в соціальній мережі або зателефонувати по телефону 044-206-56-66 з 10:00
до 18:00.
Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і
відеоматеріали з їхньою участю можуть бути використані в публічних заходах, які
проводяться Організатором в рамках даної Акції та можуть бути використані
Організатором та іншими уповноваженими особами в рекламних цілях, в тому числі в
друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права
на такі матеріали належать Організатору.
Розмістивши дані у соціальних мережах та відповідаючи на питання Акції, відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ зі
змінами та доповненнями, Учасники надають згоду ТОВ «АВТОМЕДІАГРУП» (по тексту
— Організатор) /іншим уповноваженим Організатором особам на обробку (будь-яка дія
або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування,
зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем, з метою та в обсязі, встановленому чинним
законодавством України та Положенням про захист персональних даних, зокрема, але не
виключно: забезпечення реалізації проведення розіграшу, цивільно-правових та
господарсько-правових відносин, для отримання знижок і спец-пропозицій від
Організатора та його офіційних партнерів, здійснення смс-розсилок, розсилок

електронних листів з інформаційними повідомленнями та пропозиціями, підготовки
відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з
питань господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, проведення
маркетингових досліджень, а також ведення податкового та бухгалтерського обліку.
Наведена вище інформація також може передаватися третім особам, безпосередньо
задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених
законодавством.
База персональних даних «Учасники Акції» знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Золотоустівська, 50.
Учасники також зобов’язуються при зміні своїх персональних даних надавати у
найкоротший термін уточнену інформацію та подавати відповідні документи для внесення
своїх нових особистих даних до бази персональних даних суб’єкта господарювання.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт
персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні
дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням
проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних
будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються
незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до
суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних
даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Взявши участь в Акції, Учасники посвідчують, що отримали повідомлення про включення
інформації про себе до бази персональних даних «Учасники Акції» з метою та в обсязі,
передбаченими чинним законодавством України та Положенням про захист персональних
даних, та підтверджують, що з правами наданими ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних» ознайомлені, і про місцезнаходження бази персональних даних
повідомлені.
Якщо особа не надає згоду на використання вищезазначених матеріалів, зокрема згоду на
обробку персональних даних/відкликає згоду на використання вищезазначених матеріалів,
зокрема згоду на обробку персональних даних, така особа не допускається до участі в
розіграші. При цьому необхідною і достатньою умовою відкликання дозволу на

використання вищезазначених матеріалів (зокрема згоди на обробку персональних даних)
є відправка листа за адресою – 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 50, з позначкою
«Узнай какой sport для тебя идеален», або електронного листа на адресу:
info@autocentre.ua в довільній формі із зазначенням інформації про відмову від
використання персональних даних та наступної інформації: ПІБ, адреса, рік народження,
область, район, місто, вулиця/будинок/квартира, телефон.
У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Умов
Акції (надалі – Умов), будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними
Умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого
законодавства України.
Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, вважаються
остаточними і розповсюджуються на всіх її Учасників. Організатор залишає за собою
право змінювати умови, строки проведення Акції, порядок реалізації заохочення,
призупиняти чи скасовувати проведення Акції. Організатор не несе відповідальності за
порушення Учасниками Акції прав третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за
зміну умов Акції у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від
волі Організатора, але впливають на хід Акції. Участь в Акції означає угоду з усіма її
умовами.
Беручи участь в Акції, тим самим кожен Учасник підтверджує факт ознайомлення з
даними Умовами акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником
Акції цих Умов або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Умов
вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання заохочення, при
цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або інших осіб будь-якої
компенсації.
Ці Умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього
строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Умов Акції можливі у випадку їх
затвердження Організатором та їх оприлюднення на сайті suzuki-vitara.autocentre.ua. Такі
зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде
спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Умов.
Контактний телефон: (044) 206-56-66, e-mail: info@autocentre.ua

