
 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

Рекламної акції «Придбай вологопоглинач Ceresit AERO 360 + упаковку змінних таблеток Ceresit 
AERO 360  та отримай безкоштовну доставку Новою Поштою» (далі – «Акція») 

(далі за текстом – «Правила») 

1. Загальні положення 

1.1. Організатором Акції є ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» (07301, Київська область, м. 
Вишгород, вул. Новопромислова, 2, код ЄДРПОУ 21685172), надалі – «Організатор». 

1.2. Виконавцем Акції є ТОВ "ВУНДЕР ЕД" (02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 7, кв. 51, код 
ЄДРПОУ 42080336), надалі – «Виконавець». 

1.3. Партнером Акції – ТОВ «Будтовари» (надалі – «Партнер»). 
1.4. Учасниками Акції є громадяни України, які в повному обсязі виконали умови цих Правил і 
можуть приймати участь в Акції відповідно до розділу 3 цих Правил. 
1.5. Метою проведення Акції є популяризація продукції ТМ «Ceresit» серед існуючих та потенційних 
споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до Продукції. 

1.6. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці 
Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання Продукції не 
вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції. 
 
2. Умови участі в Акції: 

2.1. Для того, щоб взяти участь в Акції кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, 
повинна протягом строку проведення Акції, вказаного в розділі 4 Правил, здійснити дії в наступній 
послідовності: 

● зайти в мережі Інтернет за посиланням http://ceresit.ua/l/absorber/ на сайт Організатора (далі – 
«Сайт») та зареєструватися в якості учасника Акції (далі – «Учасник»), вказавши в реєстраційній 
формі свої наступні данні: ПІБ, електронну адресу, номер телефону, а також погодитись з 
умовами проведення Акції, попередньо з ними ознайомившись (на слові «акція» буде активне 
посилання на Офіційні правила Акції); 

● зробити на Сайті замовлення на купівлю (далі – «замовлення») вологопоглинача Ceresit AERO 
360 (450г.) з упаковкою змінних таблеток Ceresit AERO 360 (900г.), що в тексті даних Правил 
іменується – «Продукція». В рамках строку проведення Акції кількість таких замовлень, 
здійснених Учасником, не обмежена. 

● підтвердити своє замовлення та участь в Акції, шляхом надання відповідей на питання 
представника Партнера, який впродовж одного робочого дня від дати подання Учасником 
замовлення на купівлю Продукції зв’яжеться з Учасником за вказаним останнім номером 
телефону. У випадку, якщо протягом 2 (двох) робочих днів з моменту реєстрації, Учасник не 
відповідає на телефонний дзвінок, його реєстрація в якості Учасника Акції скасовується. 

● Під час підтвердження замовлення надати представнику Партнера інформацію про місто та номер 
відділення компанії експрес доставки «Нова Пошта», куди має бути доставлена Продукція для її 
передачі Учаснику Акції; 

● Оплатити вартість Продукції за ціною, вказаною на Сайті, в порядку та у строки, погоджені з 
представником Партнера; 

● У строки, повідомлені представником Партнера, отримати за допомогою безкоштовної доставки 
Продукцію, у вказаному Учасником відділенні компанії експрес доставки «Нова Пошта», куди 
має бути доставлена Продукція для її передачі Учаснику Акції. 



 

 

2.2. Виконавець/Організатор/Партнер Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми, 
пов’язані з передачею даних при використанні каналів зв’язку, з роботою Інтернет-сайтів, з роботою 
операторів зв’язку (в тому числі за будь-які їх помилки), з роботою компанії експрес-доставки  «Нова  
Пошта», внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про 
відправлення\доставку Продукції. 

2.3. Виконавець/Організатор/Партнер Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність 
інформації, наданої Учасниками Акції, в т. ч. інформації щодо контактів з ними. 

2.4. Виконавець/Організатор/Партнер Акції не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, 
пов’язані з отриманням та подальшим використанням Продукції. 

2.5. Виконавець/Організатор/Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасників 
Акції скористатись отриманою Продукцією з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 
використання такої Продукції. 

2.6. Виконавець/Організатор/Партнер Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності 
у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-
якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші 
обставини, непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора/Партнера Акції та залучених ними 
третіх осіб. 

2.7. Відправка Продукції Учаснику здійснюється представником Партнера, з використанням послуг 
компанії експрес доставки «Нова Пошта», за умови отримання Партнером підтвердження оплати 
вартості Продукції Учасником не пізніше 30.05.2019р. Остання відправка здійснюється не пізніше 31 
травня 2019 року (включно).  

 

3.  Учасники Акції 
3.1. В Акції можуть брати участь виключно дієздатні громадяни України, яким виповнилося 18 років, 
які проживають на території України, з урахуванням обмежень, встановлених розділом 3 Правил, та, 
які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови даних Правил. 

3.2. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також 
цими Правилами. 

3.3. Реєструючись в якості Учасника Акції, останній підтверджує те, що він повністю відповідає 
умовам п.3.1. - 3.2. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується 
неухильно їх виконувати. 

 
4. Строк  проведення Акції  

4.1. Строк проведення Акції - з 00:00 год. «11» квітня 2019 року по 23:59 год. «31»  травня 2019 року.  

 
5. Територія проведення Акції.  
5.1. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій.  

 
6.  Інформаційна підтримка Акції. 

6.1. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на Сайті.  



 

 

 

7. Додаткові умови 

7.1. Реєстрація в якості Учасника Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну 
згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасником цих Правил або його відмова від 
належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та його відмовою 
від отримання Продукції, і такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-
якої компенсації, в тому числі і грошової. 

7.2. Для отримання Продукції в рамках цієї Акції Учасник надає Організатору, Виконавцеві, 
Партнеру Акції та/або залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену 
цими Правилами. Фактом своєї реєстрації в якості Учасника, останній підтверджує достовірність 
наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано в даних Правилах. 
Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. 
інформації щодо контактів з ним). 

7.3. Організатор, Виконавець, Партнер  Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх 
зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних 
персональних даних. 

7.4. Учасники зобов’язані підписати документи, що підтверджують отримання ними Продукції. 

7.5. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне 
використання наданої ним інформації, використання його персональних даних Організатором, 
Виконавцем, Партнером Акції, 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, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього 
з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах 
масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для 
надсилання інформації, СМС-повідомлень (в 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 в 
рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 
Організатором 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 в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-
повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності, попередньо повідомивши 
Організатора, Виконавця, Партнера про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю 
Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю 
Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який 
отримує Продукцію, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без 
виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх 
зображень, в тому числі під час реклами товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, 
що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції. 

7.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або 
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції 
відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є 
остаточним і не підлягає оскарженню. 

7.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього 
строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх 
затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для 
інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх 



 

 

оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до 
цих Правил. 

7.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він 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 добровільно надані персональні дані є згодою на їх 
обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-
якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України. 

7.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору, Виконавцю, Партнеру Акції свою  згоду 
в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та 
використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з 
метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері 
бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації. 

7.10. Приймаючи участь в Акції і погоджуючись з цими Правилами, Учасник тим самим 
погоджується що будь-які можливі наслідки отримання Продукції Учасником Акції, в тому числі і 
можливі наслідки в разі оформлення соціальних виплат, субсидій і т.п. повинні зважуватись 
Учасником Акції самостійно. Учасник Акції, отримуючи Продукцію, розуміє, що безоплатна 
доставка Продукції може вважатися додатковим благом Учасника, що відображається у податковому 
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи – Учасника Акції, та 
сум утриманого з нього податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, 
відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою державної та соціальної 
матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Учасник 
Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та наслідки таких своїх дій. 
Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Учасниками Акції 
додаткового блага (доходу) в наслідок участі у Акції. 
7.11.  Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право: 

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його 
персональних даних; 

- вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх 
персональних даних; 

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про 
захист персональних даних. 

7.11. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Виконавцем / Організатором 
самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження 
конфіденційності. 

7.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних, що є власністю 
Виконавця / Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі 
відкликання згоди на обробку персональних даних, Учасник не допускається до подальшої участі у 
Акції. 

7.13. Акція дійсна лише для Учасників, що здійснюють її придбання Продукції для власного 
споживання без комерційної мети. 
7.14. Відповідальна особа зі сторони Організатора – менеджер з реклами Бортяна Анна Іванівна 
ann.bortyana@henkel.com , відповідальна особа зі сторони Виконавця - Чопсієв Гаджимурад Амірович 
- chopsiiev@gmail.com    


