
 
 

 

 Додаток 1 до 

Наказу від 24.10.2018 року № 19 

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ  

«#Не позіхай! Бюст вигравай#»  

(НАДАЛІ – «ПРАВИЛА») 

проводиться з   

 00:00 годин  30.10.2018 по 00:00 годин 26.12.2018 року. 

 

1. Організатор, Виконавець та Адміністратор Акції 

1.1. Організатором і Виконавцем Рекламної акції – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДЕЙРА», яке зареєстровано 

відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою: 03028 м. Київ, 

вул. Єнісейська, буд. 8 (далі – Організатор/Виконавець).  

1.2. Адміністратор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОК.ЮА» яке зареєстровано відповідно до 

законодавства України і знаходиться за адресою: 02660 м.Київ, вул. 

Червоноткацька, буд. 42 (далі - Адміністратор). 

1.3. Для проведення Розіграшу та підведення підсумків Організатор і 

Адміністратор створює Комісію (надалі – Комісія). Комісія у своїх діях 

керується чинним законодавством України та Офіційними правилами 

проведення Розіграшу призів Рекламної Акції «Не позіхай! Бюст вигравай!» і 

несе відповідальність за їх дотримання. 

1.4. Розіграш проводиться з метою формування інтересу до Медичного 

центру «МЕДЕЙРА» Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДЕЙРА».  

 

2. Учасники Акції 

2.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому 

на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та який ретельно 

виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені у Правилах (надалі – 

Учасник або Учасники). 

2.2.  Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 

- працівники та представники Організатора/Виконавця/ 

Адміністратора Акції, та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть 

участь у підготовці та проведенні Акції;  



 
 

- чоловік або дружина осіб, перелічених у першому абзаці п.2.2. цих 

Правил, а також найближчі родичі (брат, сестра, батько, мати, дід, баба); 

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;  

- неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи; 

- особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних 

Правил. 

Учасники під час участі в Акції зобов’язуються: 

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного 

законодавства України; 

- вказувати повні, коректні та достовірні персональні відомості; 

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого 

Учасника в Акції. 

2.3. У разі недотримання Переможцем Правил та вимог даної Акції після 

операції, він повинен компенсувати  її повну вартість та всі понесені витрати 

Організатором/Виконавцем та Адміністратором на письмову вимогу 

Організатора/Виконавця та/або Адміністратора (під недотриманням Акції, 

розуміється відкликання Переможцем дозволу на розміщення фотографій до 

операції та фотографії результатів після операції (фото результатів операції 

після одного місяця, трьох місяців та пів року)). 

 

3. Персональні данні 

3.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. 

Учасник бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з 

можливою участю в Акції та отриманням Призу. 

3.2. Під час участі в Акції Учасники самостійно заносять свої 

персональні дані, а саме: ПІБ, поштова адреса, адреса електронної пошти (e-

mail), контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до 

персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України. 

3.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо 

договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише 

шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю 

участю у Акції. Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю 

погоджується з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати. 

3.4. Приймаючи участь у Акції кожен Учасник тим самим підтверджує 

свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним 

інформації про себе, у тому числі на обробку його персональних даних 

(прізвище, ім’я, по-батькові, контактний номер мобільного телефону) 

Організатором/Виконавцем та Адміністратором Акції з маркетинговою та/чи 



 
 

будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство 

України (у т.ч. шляхом передачі третім особам).  

3.5. Учасник, який стане Переможцем, підтверджує фактом участі в Акції, 

свою повну та безумовну згоду на фотографування Учасника до та після 

проведення  операції та безкоштовне використання 

Організатором/Виконавцем та Адміністратором Акції  фотографій до 

проведення операції та фотографії результатів після проведення операції 

(фото через один місяць, три місяці та пів року), інтерв’ю Учасника або 

інших матеріалів про операцію з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. 

право публікації (у т.ч. імені Учасника і фотографії результатів операції) у 

засобах масової інформації, будь-яких електронних, друкованих, аудіо - та 

відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у мережі Інтернет на  веб-сайті 

Адміністратора Акції за адресою: https://doc.ua, та в будь-яких інших  

джерелах інформації. Учасник погоджується з тим, що 

Організатор/Виконавець та Адміністратор Акції  залишають за собою право 

перед опублікуванням фотографій редагувати їх, зменшувати довжину, 

змінювати ефекти без попереднього узгодження з Учасником. 

3.6. Учасник також надає згоду для надсилання інформації, СМС-

повідомлень, (у т.ч. рекламного характеру) про наступні активності 

Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при 

реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та 

способом використання, але виключно у рамках проведення Акції і таке 

використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором/Виконавцем  та/або Адміністратором Акції та/або будь-якою 

третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 

296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист 

персональних даних». Учасник має право у будь-який момент відмовитися від 

отримання СМС-повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) про наступні 

активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке 

рішення.  

3.7. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені 

під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і 

Адміністратора Акції і можуть використовуватися ними без будь-якого 

відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує 

Головний приз, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних 

матеріалів без виплати їй/йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають 

свою згоду на використання їх зображень, у тому числі під час реклами 

Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з 

https://doc.ua/


 
 

виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові і Адміністратору 

Акції. 

3.8. Майнові права на фото та відео матеріали належать Організатору/ 

Виконавцю / Адміністратору. 

3.9. Переможець Акції не заперечує проти розміщення своїх фотографій 

і персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові) у мережі інтернет, 

соціальних мережах - Facebook, Instagram, веб-сайті Адміністратора: 

https://doc.ua, зокрема але не виключно, та інших будь-яких електронних та 

друкованих матеріалах Організатора та Адміністратора (Всі фотографії 

результатів будуть розміщені з відповідними вимогами норм чинного 

законодавства, для зображень такого характеру). 

3.10. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що 

свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку 

персональних даних вважаються наданими відповідним Учасником. 

3.11. Учасник, що не погоджується з умовами даних Правил, та/або 

відкликав свою згоду на обробку персональних даних, втрачає право на 

подальшу участь у Акції. 

3.12. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих 

для участі у Акції, у тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, 

звільняє Організатора/Виконавця від обов’язку вручити йому відповідний 

Головний приз або Заохочувальний приз Акції і такий Учасник втрачає право 

на отримання Головного призу або Заохочувального призу. 

3.13. У випадку порушення Учасником обов’язків, вказаних у даних 

Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або у Виконавця, 

та/або у Адміністратора документально підтверджених збитків, Учасник 

зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі. 

3.14. Учасник, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, 

втрачає право на подальшу участь у Акції. 

3.15. Організатор/Виконавець залишають за собою право у будь-який 

момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в 

Акції. 

3.16. Беручи участь в Акції Учасник погоджується та підтверджує факт 

ознайомлення та повної згоди з даними Правилами. 

 

4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок 

отримання Призів здійснюється на веб-сайті Адміністратора – www.doc.ua. 

https://doc.ua/
http://www.doc.ua/


 
 

4.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені 

Організатором/Виконавцем Акції протягом усього строку проведення Акції.  

4.3. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку 

їх затвердження Організатором/Виконавцем і Адміністратором Акції та 

оприлюднення на веб-сайті www.doc.ua. Такі зміни та доповнення набувають 

чинності з моменту опублікування на веб-сайті www.doc.ua, якщо інше не буде 

спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. 

 

 

 

 

5. Фонд рекламної Акції та порядок його отримання Учасниками 

5.1. Фонд рекламної Акції включає:  

5.1.1. 1 місце - Головний приз – Подарунковий Сертифікат на 

проведення безкоштовної операції по збільшенню молочних залоз* - 1 штука, 

яку отримає Переможець Акції, обраний комп’ютерною програмою 

random.org, який виконав умови участі в Акції, що передбачені цими 

Правилами;  

*Під безкоштовною операцією розуміється – проведення повного 

медичного обстеження, що необхідне для оперативного втручання, 

проведення самого оперативного втручання, вартість імплантів, анестезії, 

компресійної білизни, знаходження у палаті тимчасового перебування 

протягом доби, харчування, післяопераційний супровід - за 1 гривню. 

5.1.2. 2 місце - Заохочувальний приз 2 – Подарунковий Сертифікат на 

суму 200 доларів у гривневому еквіваленті–  1 штука, на імпланти, та 

Подарунковий Сертифікат – 1 штука на суму 5000,00 гривень(п’ять тисяч 

гривень 00 копійок) на проведення оперативного втручання по збільшенню 

молочних залоз, яку отримає Переможець 2, обраний комп’ютерною 

програмою random.org, який виконав умови участі в Акції, що передбачені 

цими Правилами;  

5.1.3.  3 місце - Заохочувальний приз 3 – Подарунковий Сертифікат на 

суму 100 доларів у гривневому еквіваленті 1 штука, на імпланти, та 

Подарунковий Сертифікат – 1 штука на суму 5000,00 гривень(п’ять тисяч 

гривень 00 копійок) на проведення оперативного втручання по збільшенню 

молочних залоз, яку отримає Переможець 3, обраний комп’ютерною 

програмою random.org, який виконав умови участі в Акції, що передбачені 

цими Правилами. 

http://www.doc.ua/
http://www.doc.ua/


 
 

5.1.4. Заохочувальний приз 4 – За умовами акції, всі Учасники, що приймали 

участь в Акції, отримують заохочувальний приз, а саме Подарунковий 

сертифікат на 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок) на 

проведення операції по збільшенню молочних залоз (знижка в розмірі 

5000,00 грн. надається від прайсової вартості операції, яка діє на дату 

проведення операції), яку отримає особа, яка виконала умови участі в 

Акції, передбачені цими Правилами. 

5.2. Акція діє тільки при умові Головного призу та Заохочувального 

призу. Фонд рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену у п.5.1 

кількість Призів. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить 

за межі вартості та кількості Призів, передбачених цими Правилами.  

5.3. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити 

загальний Фонд рекламної Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, 

не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, 

Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому у п. 4.3. цих 

Правил.  

5.4. Виконавець Акції попереджає, що дана Акція організована для 

задоволення естетичних потреб, результатом Акції є певна зміна зовнішнього 

вигляду тіла Переможця Акції (його частини). Результат не завжди може бути 

гарантований Виконавцем, оскільки даний  Акційний приз, вимагає належних 

дій з боку Переможця Акції. Індивідуальні властивості кожного людського 

організму не завжди можна до кінця врахувати.  

5.5. Організатор/Виконавець/Адміністратор Акції попереджає, що не 

несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання 

Головного призу Переможцем Акції після його виграшу, за неможливість 

Переможця скористатись Головним призом з будь-яких причин у вказані у 

Сертифікаті строки, а також за можливі наслідки використання Головного 

призу.  

5.6. Організатор/Виконавець/Адміністратор Акції попереджає, що не 

несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання 

Заохочувальних призів 2 та 3,  Переможцями Акції після їх виграшу, за 

неможливість Переможців скористатись Заохочувальними призами 2 та 3  з 

будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочувальних 

призів 2 та 3.  

5.7. Організатор/Виконавець/Адміністратор Акції попереджає, що не 

несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання 

Заохочувального призу 4,  Учасниками, за неможливості скористатись 



 
 

Заохочувальним призом 4  з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 

використання Заохочувального призу 4.  

5.8. Оподаткування вартості фонду рекламної Акції проводиться 

відповідно до чинного законодавства України Організатором, який є 

податковим агентом по відношенню до отриманих Учасниками доходів 

(Призів).  

5.9. Головний приз та Заохочувальні призи можуть бути отримані 

Переможцем/ями тільки за умови виконання всіх вимог цих Правил.  

5.10. Заохочувальні призи  4 можуть бути отримані Учасниками тільки 

за умови виконання всіх вимог цих Правил.  

5.11. Про місце та час вручення призів, Переможців буде повідомлено 

окремо. 

 

6. Тривалість Акції та місце її проведення 

6.1. Акція проводиться з 00:00 годин 30.10.2018 року по 00:00 годин                

26.12.2018 року включно. Розіграш відбудеться 27.12.2018 року о 12.00 за 

адресою: м. Київ, вул. Єнісейська, 8. 

6.2. Строк проведення Акції та місце її проведення може бути змінено 

Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною 

зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором, про що 

Учасників буде повідомлено способом, вказаним  в п. 4.3. цих Правил 

6.3. Виконавець/Організатор може вносити зміни до цих Правил в 

односторонньому порядку шляхом розміщення Правил у новій редакції на веб-

сайті www.doc.ua. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після 

внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до 

Правил. 

 

7. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції 

7.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії: 

7.1.1. Приєднатися до сторінки DOC.UA  у Facebook; 

7.1.2. Зробити лайк та репост посту рекламної акції у мережі Інтернет 

(Facebook) в період дії акційного періоду (п.6.1.). 

7.2. Зареєструватися та записатись на безкоштовну консультацію до 

медичного центру «Медейра» через веб-сайт www.doc.ua, а саме заповнити 

анкету/заявку, яка братиме участь у розіграші призів. 

7.3. Пройти безкоштовну консультацію у медичному центрі 

«Медейра». 
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7.4. Ідентифікація Учасників здійснюється Організатором Акції за 

допомогою Анкети/Заявки учасника,  паспорту, ідентифікаційного коду. 

 

8. Визначення переможця Акції та умови/порядок отримання 

Головного призу та Заохочувальних призів 

8.1. До визначення Переможців допускаються всі Учасники, що 

належним чином виконали умови Правил щодо участі в Акції та які не визнані 

порушниками. 

8.2. Визначення Переможців Акції відбувається наступним 

способом: 

8.2.1. 1 місце - Переможець Акції, який отримує Головний приз, що 

зазначений у п. 5.1.1. (далі – Переможець), обирається за допомогою 

комп’ютерної програми www.random.org, шляхом випадкового вибору з усіх 

Учасників. Одночасно комп’ютерна програма www.random.org, шляхом 

випадкового вибору з усіх Учасників обирає 3 резервних Переможця. Такі 

резервні Переможці у порядку черговості здобувають право отримати 

Головний приз у разі неможливості вручення Головного призу Переможцю (не 

залежно від причин), або якщо Переможець втратив набуте право на 

отримання Головного призу з підстав, передбачених цими Правилами. Даний 

Переможець видаляється зі списку усіх Учасників; 

8.2.2.  2 місце - Переможець Акції, який отримує Заохочувальний приз 2, 

що зазначений у п. 5.1.2. (далі – Переможець-2), обирається за допомогою 

комп’ютерної програми www.random.org, шляхом випадкового вибору з усіх 

Учасників. Одночасно комп’ютерна програма www.random.org, шляхом 

випадкового вибору з усіх Учасників обирає 3 резервних Переможця. Такі 

резервні Переможці у порядку черговості здобувають право отримати 

Заохочувальний приз 2, у разі неможливості вручення Заохочувального              

призу 2 Переможцю-2 (не залежно від причин), або якщо Переможець-2 

втратив набуте право на отримання Заохочувального призу 2 з підстав, 

передбачених цими Правилами. Даний Переможець – 2 видаляється зі списку 

усіх Учасників; 

8.2.3. 3 місце - Переможець Акції, який отримує Заохочувальний приз 3, 

що зазначений у п. 5.1.3. (далі – Переможець-3), обирається за допомогою 

комп’ютерної програми www.random.org, шляхом випадкового вибору з усіх 

Учасників. Одночасно комп’ютерна програма www.random.org, шляхом 

випадкового вибору з усіх Учасників обирає 3 резервних Переможця. Такі 

резервні Переможці у порядку черговості здобувають право отримати 

Заохочувальний приз 3, у разі неможливості вручення Заохочувального              
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призу 3 Переможцю-3 (не залежно від причин), або якщо Переможець-3 

втратив набуте право на отримання Заохочувального призу 3 з підстав, 

передбачених цими Правилами. Даний Переможець – 3 видаляється зі списку 

усіх Учасників; 

8.2.4. Всі інші Учасники, які не стали Переможцями, при дотриманні 

всіх умов даних Правил мають право на отримання Подарункового 

Сертифікату загальною сумою – 5000,00 грн. (п’ять тисяч грн. 00 коп.) на 

проведення операції по збільшенню молочних залоз. Учасники які не 

отримали статус Переможця, для отримання Подарункового Сертифікату 

зобов’язані протягом 15 календарних днів з моменту оголошення претендентів 

на отримання Подарункових Сертифікатів, звернутись до Організатора акції 

або Адміністратора для отримання даного Подарункового Сертифікату. Строк 

дії Подарункового сертифікату зазначено у самому Сертифікаті. 

8.2.5. Остаточні результати визначення Переможців фіксуються 

Комісією, та відображаються у Протоколі, що складається Організатором та 

підписується членами Комісії, та посвідчується нотаріально. Результати 

визначення Переможців, зафіксовані Комісією у Протоколі, є остаточними, з 

урахуванням особливостей визначення Резервних Переможців, та такими, що 

не підлягають оскарженню. 

8.2.6. Результати Акції, а саме список Переможців (персональні дані: 

прізвище, ім’я, по-батькові переможців із зазначенням відповідного Головного 

призу та  Заохочувальних призів) Адміністратор публікує на веб-сайті  

www.doc.ua протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможців. 

8.2.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати визначення Переможців 

Виконавець зобов’язується зв’язатися з відповідним Переможцем за 

контактними даними, що були зазначені Учасником у анкеті/заявці, та надати 

детальне роз’яснення з приводу отримання та реалізації відповідного 

Головного призу та Заохочувальних призів. 

8.2.8. Для отримання Головного призу або Заохочувальних призів 

Переможець/ Переможці Акції зобов’язані: 

8.2.9. протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання від 

Виконавця повідомлення, надати зворотній зв’язок та підтвердити свою згоду 

та можливість отримати Головний приз або Заохочувальний приз, а також 

надіслати Виконавцю в електронному вигляді свої персональні дані. 

8.3. Персональні дані Переможця Конкурсу включають в себе: копія 

паспорта (усі сторінки із записами) Переможця, копію картки фізичної особи – 

платника податків (ідентифікаційний номер) Переможця, а для осіб, що 

відмовилися від ідентифікаційного номера - копію сторінки паспорта з 
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відповідною відміткою уповноваженого органу, згоду на участь Переможця у 

фото- та відео зйомці та використання даних фото- і відеоматеріалів у пресі, 

Інтернеті та на телебаченні з рекламною/маркетинговою метою та інших цілях, 

за шаблоном, що надається Виконавцем. 

8.4. Під час вручення Головного призу або Заохочувальних призів, 

Переможці зобов’язані надати оригінали вказаних документів. 

8.5. Переможець/Переможці несуть відповідальність за достовірність 

наданої ними інформації. 

8.6. Під час вручення Головного призу або Заохочувальних призів та 

під час реалізації Головного призу або Заохочувальних призів 

Переможцем/Переможцями, Виконавець/Адміністратор буде здійснювати 

відео зйомку, участь у якій є обов’язковою умовою отримання Головного 

призу або Заохочувальних призів Переможцем/ Переможцями. 

8.7. Отримання Головного призу або Заохочувальних призів 

допускається лише особою, яка отримала на нього право згідно з умовами цих 

Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, 

якщо Переможець з яких-небудь причин не може отримати Головний приз або 

Заохочувальні призи особисто, такий Переможець не має права 

передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі. 

8.8. Головний приз або Заохочувальні призи вважаються врученими 

відповідним Переможцям з моменту підписання відповідного Акту вручення 

Головного призу/Заохочувальних призів та/або укладання іншого документу, 

що засвідчує вручення/реалізацію Головного призу або Заохочувальних 

призів. 

8.9. Головний приз або Заохочувальні призи не підлягають обміну, у 

тому числі на грошовий еквівалент.  

8.10. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх 

передбачених документів є необхідною умовою отримання Головного призу 

або Заохочувальних призів. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими 

Правилами, позбавляє Переможців права на одержання Головного призу або 

Заохочувальних призів. При цьому, Переможець вважається таким, що 

відмовився від отримання відповідного Головного призу або Заохочувальних 

призів та не має права на одержання від 

Організатора/Виконавця/Адміністратора  будь-якої компенсації. 

8.11. Переможець втрачає набуте ним право на отримання Головного 

призу або Заохочувальних призів без будь – яких компенсацій, у тому числі 

грошової, у наступних випадках, не залежно від того у який час стали 

відомими вказані обставини: 



 
 

8.11.1. Переможець відмовляється надавати необхідні дані та 

інформацію, вказані у цих Правилах, або надав некоректні/фальсифіковані 

персональні дані; 

8.11.2. Якщо Учасника визнано порушником до моменту вручення 

йому Головного призу або Заохочувальних призів; 

8.11.3. Якщо Переможець/Переможці у встановлений даними 

Правилами період не надасть/не нададуть підтвердження можливості 

отримання належного йому Головного призу або Заохочувальних призів, з 

незалежних від Організатора/Виконавця/Адміністратора причин та у випадку, 

якщо Переможець/Переможці після закінчення строку, протягом якого 

він/вони повинен\повинні надати зворотній зв’язок Організатору, не надає\не 

надають такий зворотній зв’язок, Переможець/Переможці втрачають право на 

отримання Головного призу або Заохочувальних призів, та наступним 

Переможцем визнається наступний Учасник, з резервних Переможців зі 

списку, що був автоматично сформований комп’ютерною програмою 

www.random.org; 

8.11.4. Якщо Переможець усно або письмово за допомогою засобів 

електронного зв’язку заявить про свою відмову від отримання Головного 

призу або Заохочувальних призів; 

8.11.5. У разі відмови від участі у фото та/або відео зйомці відповідно 

до умов Правил; 

8.11.6. У разі не можливості ідентифікувати Переможця. 

8.11.7. У разі відкликання згоди Учасника на обробку його 

персональних даних. 

8.12. Організатор/Виконавець/Адміністратор і пов’язані з цим особи 

не несуть відповідальності за подальшу реалізацію Головного призу або 

Заохочувальних призів Переможцем після його одержання та/або за 

неможливість Переможцем скористатись наданим Головним призом або 

Заохочувальними призами з будь-яких причин у вказані у Подарунковому 

Сертифікаті строки. 

8.13. Організатор/Виконавець/Адміністратор не несе 

відповідальність за невиконання своїх зобов'язань, зазначених у цих Правилах, 

якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з дати визначення Переможців 

Організатор/Виконавець/Адміністратор  не може зв'язатися з Переможцем по 

причині, яка від нього не залежить (електронна пошта вказана невірно або з 

якихось причин не приймає вхідні повідомлення, технічні неполадки, втрата 

даних при передачі і інші подібні обставини, які виникли не з вини 

Організатора/Виконавця/Адміністратора). 
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8.14. Організатор/Виконавець/Адміністратор також не несе 

відповідальність за будь-які збої в роботі Facebook, видалення, втрату, 

пошкодження інформації, що має відношення до Акції та / або надходження 

інформації від Учасника із запізненням. 

8.15. У разі неможливості вручення Головного призу Переможцю (не 

залежно від причин), він передається резервному Переможцю. При цьому 

такий Головний приз не може бути затребуваними Переможцем повторно. 

8.16. Інші Учасники, що не здобули право на отримання Головного 

призу або Заохочувальних призів, отримують Подарунковий сертифікат 

відповідно до умов визначених даними Правилами. 

8.17. Шляхом участі в Акції, Учасник підтверджує, що він 

ознайомлений з тим, що: 

8.17.1. Адміністратор не несе відповідальності за якість 

обслуговування Учасників у фахівців медичного центру «Медейра», та за  

результати проведеної операції, та за естетичні очікування Учасника, пов’язані 

з такою  операцією. В разі наявності заперечень Учасника  щодо якості 

отриманих консультацій та/або медичних послуг у медичному центрі 

«Медейра», Учасник має право направляти Організатору свої мотивовані 

заперечення та зобов’язаний вирішувати всі спірні питання з Організатором 

без залучення Адміністратора до цього процесу; 

8.17.2. Адміністратор не несе відповідальності  за нарахування, 

утримання та сплату будь-яких податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів, пов’язаних з наданням Учасникам Призів та/або знижок, та/або 

безкоштовних послуг за Акцією. 

 

9. Інші положення 

9.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов 

проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є 

остаточним і обов’язковим для всіх Учасників та не підлягає оскарженню. 

Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов'язаних із проведенням 

Акції, вважаються остаточними, і такими, що не підлягають оскарженню й 

поширюються на всіх Учасників. 

9.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність 

наданої ними інформації (у тому числі інформації щодо контактів з ними та 

адреси). 

9.3. Організатор/Виконавець/Адміністратор  Акції і пов'язані з Акцією 

особи не несуть відповідальності за неможливість вручення Головного призу 

та /або Заохочувальних призів Акції Переможцям з будь-яких причин, що не 



 
 

залежать від Організатора/Виконавця/Адміністратора, у т.ч. у випадку, якщо 

контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону, електронна пошта або 

інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані неправильно, змінено тощо. 

При цьому, такий Переможець не має права на одержання будь-якої 

компенсації, у т.ч. грошової. 

9.4. Організатор/Виконавець гарантують, що отримані персональні 

дані Учасника не будуть розміщені у вільному та неконтрольованому доступі, 

передані третім особам, що не мають жодного відношення та/або не залучені 

до проведення Акції (окрім випадків передбачених чинним законодавством 

України та цими  Правилами), а також будуть використовуватися виключно з 

метою, передбаченою цими Правилами, згідно Закону України «Про захист 

персональних даних» протягом розумного та необхідного для досягнення мети 

збору та обробки персональних даних строку. По досягненню мети збору та 

обробки персональних даних Учасників, такі персональні дані 

знеособлюються, вилучаються та знищуються. Учасник має право у будь-який 

момент відкликати свою згоду на збір та обробку його персональних даних, 

попередньо письмово повідомивши про таке Організатора та/або Виконавця 

та/або Адміністратора відповідно. Організатор/Виконавець/Адіміністратор не 

несуть жодної відповідальності за неможливість доставки/вручення Головного 

призу та/або Заохочувальних призів Переможцю у випадку відкликання таким 

Учасником своєї згоди на збір та обробку його персональних даних до 

моменту фактичного вручення призів. 

9.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник 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 персональні дані надані добровільно та є явною згодою на їх 

включення до персональних баз даних 

Організатора/Виконавця/Адміністратора та на їх обробку 

Організатором/Виконавцем/Адміністратором Акції на свій розсуд будь-якими 

способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить 

чинному законодавству України, виключно з метою виконання вимог чинного 

законодавства України, щодо реклами, податків, та у сфері бухгалтерського 

обліку зокрема, для проведення даної рекламної Акції згідно з цими 

офіційними правилами Акції. 

9.6. Учасник Акції, як суб'єкт персональних даних, має право: 

9.6.1. на отримання відомостей про місцезнаходження 

Організатора/Виконавця/Адміністратора як володільця/розпорядника його 

персональних даних; 



 
 

9.6.2. вимагати від Організатора/Виконавця/Адміністратора як 

володільця/розпорядника його персональних даних, уточнення своїх 

персональних даних; 

9.6.3. відкликати свою згоду на обробку персональних даних, 

надіславши відповідного листа у довільній формі на електронну адресу: 

info@doc.ua. У випадку відкликання раніше наданої згоди персональні дані 

суб’єкта персональних даних будуть знеособлені та знищені у розумні строки, 

якщо інше не вимагається чинним законодавством України. 

9.7. Персональні дані Учасника зберігаються у базі персональних 

даних «Переможці», власниками якої є 

Організатор/Виконавець/Адміністратор. 

9.8. Обробка персональних даних може здійснюватися 

Організатором/Виконавцем/Адміністатором самостійно, або може бути 

передана третім особам з умовою збереження конфіденційності. 

9.9. Персональні дані Учасника зберігаються до їх відкликання за 

письмовим проханням Учасника, але у будь-якому випадку не довше 2 (двох) 

календарних років з дня фактичного досягнення мети обробки персональних 

даних. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних 

Організатор/Виконавець/Адміністратор Акції не гарантують вручення 

бажаного Головного призу або Заохочувального призу такому Учаснику. 

Учасник має право відкликати згоду на обробку персональних даних такого 

Учасника Акції, направивши відповідне письмове повідомлення про 

відкликання Організатору/Виконавцю/Адміністратору. Відкликання надаються 

у вільній формі. 

9.10. Учасники розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони 

можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі в Акції 

та отримання призів Акції лише за наявності окремої у кожному випадку 

письмової згоди ТОВ «МЕДЕЙРА». 

9.11. Організатор/Виконавець/Адміністратор і пов'язані з Акцією особи 

не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і 

прав на одержання призів Акції. Організатор/Виконавець/Адміністратор Акції 

не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких 

спорах. 

9.12. Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб 

для повного та/або часткового виконання зобов’язань за даними Правилами. 

9.13. Учасник, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт 

ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. 

9.14. Дана Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу. 



 
 

9.15. Організатор Акції має право обирати/змінювати кількість, вартість, 

комплектацію, умови реалізації призів Акції тощо. Такі зміни та доповнення 

набувають чинності з моменту опублікування на веб-сайті Адміністратора 

www.doc.ua. 

9.16. Акція дійсна лише для правоздатних та дієздатних фізичних осіб. 

9.17. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може 

проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані 

несправностями у мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, 

несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або 

будь-якою іншою причиною, неконтрольованою 

Організатором/Виконавцем/Адміністратором, яка спотворює або втручається у 

виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, 

Організатор, при згоді Адміністратора може анулювати, припинити, змінити 

або тимчасово припинити проведення Акції. 

9.18. Правила, умови та період проведення Акції може бути змінено 

та/або доповнено Організатором протягом усього Періоду проведення Акції. 

Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на веб-

сайті Адміністратора www.doc.ua та мають відношення до всіх Учасників. 

9.19. Організатор/Виконавець/Адміністратор не несе відповідальності у 

разі настання форс-мажорних обставин, таких як зокрема стихійні лиха, 

пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру (у т.ч., але не 

обмежуючись, проведення операції об’єднаних сил), блокади, суттєві зміни у 

законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні 

контролю зі сторони Організатора/Виконавця/Адміністратора обставини, що 

підтверджується Сертифікатом Торгово-промислової палати України. 

 

Директор                                                                                                                               Д.Є. М’яготін 

ТОВ «МЕДЕЙРА»  
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