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1. Найменування Акції (далі - Акція) «#якврекламiпантiн в ЕВА»  

Мета, на яку спрямована Акції Мета Акції - привернути увагу до товарів під знаком для товарів і послуг «Pantene Pro-V» з метою формування інтересу та 

споживчого попиту на цей товар, формування обізнаності споживачів про товар, а також з метою стимулювання споживачів до 

придбання товару і збільшення обсягу продажів товару. 

2. Інформація про Організатора та Виконавця Акції 

2.1. Інформація про Організатора Акції 

Найменування ТОВ “Проктер енд Гембл Трейдінг Україна” 

Поштова адреса 04070, Україна, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13 (літера А) 

2.2. Інформація про Виконавця Акції 

Найменування ДП "Талан Коммунікейшнс «Talan Communications» 

Поштова адреса 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31 

3. Терміни проведення Акції. 3.1. Загальний період проведення Акції: з 13 вересня 2018 р. по 10 жовтня 2018 року включно. 

3.2. Термін розміщення фотографій для участі в Акції: з 13 вересня 2018 р. по 03 жовтня 2018 року включно. 

3.3. Визначення Переможців Акції до 10 жовтня 2018 року. 

3.4. Переможці зобов'язані надати свої персональні дані протягом не більше 3 (трьох) робочих днів після публікації результатів і 

запиту Організатора. 

3.5. Терміни видачі всіх Подарунків Акції: до 20 жовтня 2018 року включно. 

4. Територія проведення Акції. 4.1 Акція проводиться в торговій мережі ЕVA на всій території України за винятком території тимчасово окупованої Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, а також території Донецької та Луганської областей, що є територією проведення Операції 

об'єднаних сил, і в соціальній мережі www.instagram.com 

5. Опис Товарів, що беруть участь в Акції. Будь-які два продукти торгової марки Pantene. 

6. Порядок і спосіб інформування учасників Акції 

про Правила, а також про результати Акції. 

6.1. Інформування учасників Акції (далі -Учасник) проводиться шляхом розміщення правил на сайтах: www.pantene.cosmo.com.ua, 

www.eva.ua і www.instagram.com 

6.2. Результати Акції розміщуються на сайті www.pantene.cosmo.com.ua і  

www.eva.ua 

7. Подарунковий фонд Акції. 7.1. Подарунковий фонд Акції формується за рахунок коштів Організатора Акції і включає в себе: 

7.1.1. Головний Подарунок - участь у «Дні краси від Pantene», який включає в себе: 

- підбір образу (макіяж, зачіска і наряд) для участі та участь у професійній фотосесії для рекламного макету Pantene Pro-V в 

журналі COSMOPOLITAN в 2018 р. 

Фотосесія буде проходити в м. Києві в період з 22 по 25 жовтня 2018 р*. 

*Більш детальна інформація про дату фотосесії буде уточнюватися в комунікації з Переможцем. 

- святкова вечеря в ресторані 

Кількість Головних подарунків - 1 (один) подарунок 

71.2. Подарунок Другого рівня: 

- підбір образу (макіяж, зачіска і наряд) для участі та участь у професійній фотосесії для каталогу ЕVА в 2018 р. 

Фотосесія буде проходити в Києві в період з 22 по 25 жовтня 2018 р*. 

*Більш детальна інформація про дату фотосесії буде уточнюватися в комунікації з Переможцями. 

- святкова вечеря в ресторані 

Кількість Подарунків Другого рівня - 2 (два) подарунка 

Організатор Акції зобов'язується організувати поїздку для 1 (одного) одержувача Головного подарунка і для 2 (двох) одержувачів 

Подарунку Другого рівня, а саме: 

- трансфер Переможців з міста проживання до м. Києва і назад, трансфер з залізничного вокзалу м. Києва в готель і назад, 

- проживання зі сніданком в готелі не нижче 3 * в м. Києві 

- харчування під час перебування в м. Києві на професійній фотосесії 

Після проведення фотосесії фотографії передаються Переможцю, а також розміщуються в журналі COSMOPOLITAN. 

Будь-які додаткові витрати Переможців Акції, які отримали право на отримання відповідного Подарунку Акції, не перераховані в 

пункті вище не компенсуються Виконавцем або Організатором Акції. 

http://www.pantene.cosmo.com.ua/
http://www.eva.ua/
http://www.pantene.cosmo.com.ua/
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8. Умови Акції. 

8.1. Для того щоб стати учасником Акції, необхідно: 

8.1.1. Бути зареєстрованим користувачем соціальної мережі «Інстаграм» www.instagram.com (пройти процедуру реєстрації і 

створити свій відкритий профіль - щоб фото Учасника були доступні для перегляду всім користувачам відповідної соціальної 

мережі), та 

8.1.2. В період проведення Акції придбати продукцію ТМ Pantene (2 одиниці) в мережі магазинів ЕVА і зберегти чек; та 

8.1.3. З 13 вересня 2018 р. по 03 жовтня 2018 року включно необхідно опублікувати 1 (одну) фотографію, на якій волосся 

Учасника Акції виглядає, як в рекламних матеріалах Pantene, в соціальній мережі www.instagram.com з хештегом 

#якврекламiпантiн.  

За бажанням на фотографії можуть бути присутніми будь-які два продукти під торгівельною маркою Pantene. 

Присутність особи Учасника на фотографії, яка бере участь в Акції, є обов'язковою умовою публікації фотографії. 

До участі в Акції не допускаються фотографії/текстові коментарі, що не відповідають темі Акції. 

Технічні вимоги до завантажування фотографій: горизонтальний/вертикальний знімок, формату: JPG, GIF, PNG, TIF або BMP, 

фізичний розмір не більше 5 мегабайт. 

8.2. Брати участь в Акції можуть тільки дівчата, які досягли 18 років, які є громадянами України і постійно проживають на 

території України. 

8.3. В рамках Акції Учасник може розмістити тільки одну свою фотографію. 

8.4. Фотографія не повинна містити інформацію, зображення, матеріали, тощо заборонені законодавством України, а також 

порушувати права та законні інтереси третіх осіб, в тому числі майнові або немайнові авторські права третіх осіб. До участі в 

Акції не допускаються фотографії образливого характеру, не допускаються фотографії, в яких присутні елементи насильства, 

расової або релігійної непримиренності. Згідно з книгою другою та книгою четвертої Цивільного Кодексу України, дозволена 

публікація тільки тих фотографій, права на які належать учаснику Акції, та які не порушують права третіх осіб, в тому числі 

особисті немайнові права фізичних осіб. Розміщуючи свою фотографію в соціальній мережі www.instagram.com з хештегом 

#якврекламiпантiн, Учасник Акції тим самим підтверджує, що права на фотографію (в тому числі як на об’єкт права 

інтелектуальної власності)  належать особисто йому і в разі пред'явлення до Учасника, Організатора, Виконавця, залучених ними 

до проведення Акції осіб, тощо будь-яких претензій чи суперечок, пов'язаних з дотриманням авторських чи будь-яких інших прав 

та законних інтересів на надіслану фотографію (або будь-який її елемент, складову частину тощо) та/або її використанням, 

Учасник несе відповідальність за отримання чи неотримання усіх необхідних дозволів,  розглядає такі претензїї, суперечки 

самостійно та несе всі можливі витрати, пов’язані із розглядом, задоволенням, вирішенням таких претензій, суперечок. 

  

 

 

8.5. Фотографія не повинна містити вирази, зображення, що суперечать нормам гуманності, моралі і моральності, лікарської і 

ділової етики, в т.ч. використання лайливих слів або виразів, образ на адресу Учасників, організаторів Акції, третіх осіб, 

поширення загроз життю, здоров'ю людей або тварин, використання слів, текстових, образотворчих, аудіо- і відеоматеріалів 

дискримінаційного, принизливого, образливого, непристойного або порнографічного характеру, спрямованих на приниження 

людської гідності, розпалювання ненависті або ворожнечі, заподіяння Учасникам або іншим особам моральних страждань, 

моральної шкоди, шкоди діловій репутації так само як репутації товарних знаків і брендів третіх осіб. 

8.6. У разі невідповідності фотографії Правилам, Організатор має повне право виключити дану фотографію з участі в Акції в 

односторонньому порядку. 

9. Критерії визначення переможців Акції. 9.1. Визначення Переможців Акції відбувається наступним чином: 

У терміни, зазначені в п. 3.3. цих Правил: 

9.1.1. Журі з 3-х представників Організатора Акції за допомогою відбору в ході прямого відкритого голосування членів журі 

відбирає 1 (одну) фотографію учасника Акції, найбільш оригінальну і відповідну бренду «Pantene Pro-V», автор, якої стає 

Переможцем - володарем Головного Подарунку Акції. А також 2 (фотографії) учасників Акції, які оригінальні і відповідають 

бренду «Pantene Pro-V», автори, яких стають Переможцями - володарями Подарунку Другого рівня Акції. 

Критерієм визначення Переможців є оригінальне виконання акційного завдання і відповідність створеного образу бренду «Pantene 

Pro-V». 

9.2. У разі, якщо Переможець Акції відмовиться від Головного Подарунку або Подарунку Другого рівня, то Організатор в особі 

журі має право за допомогою відбору в ході прямого відкритого голосування визначити нового Переможця Акції (згідно з 

процедурою, вказаною в п. 9.1.) і вручити йому Подарунок. 

9.3. Інформування Переможців про виграш здійснюється шляхом розміщення інформації про Переможців Акції в глобальній 

мережі Інтернет за адресою: www.pantene.cosmo.com.ua і www.eva.ua в термін, зазначений в п. 3.3.  

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
http://www.pantene.cosmo.com.ua/
http://www.eva.ua/
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10. Права Учасника. Учасник має право: 

10.1. Ознайомитися з Умовами Акції. 

10.2. Брати участь в Акції в порядку, визначеному Правилами, отримувати інформацію про зміни в Правилах. 

10.3. Учасник (Переможець) що виграв в Акції, має право вимагати видачу відповідного Подарунку, вказаного в п.7. цих Правил. 

11. Обов'язки Учасника. Учасник зобов’язаний: 

11.1. Дотримуватися цих правил проведення Акції. 

11.2. У разі виграшу Учаснику необхідно протягом не більше ніж 3 (трьох) робочих днів з моменту запиту Виконавця Акції (дата 

публікації інформації Організатором Акції) надати Виконавцю достовірні дані для отримання Подарунку, а саме: 

- ПІБ, дату народження, номер телефону, місто проживання; 

- Копії 1-го і 2-го розвороту паспорта громадянина України, що належить Переможцю; 

- Копію свідоцтва про присвоєння ІПН Переможця. 

- Копію чека, що підтверджує покупку Продукції Pantene відповідно до п. 8.1.2 Правил. 

 11.3. Переможці зобов'язані підписати Акти здачі-приймання Подарунків в  

2-х примірниках. Один примірник підписаного Виконавцем і Переможцем Акта залишається у Переможця, а другий примірник 

залишається у Виконавця Акції. 

12. Права Виконавця. Виконавець має право: 

12.1. Відмовити у видачі Подарунку Переможцю, який не виконав вимоги п.8 і п.11 Правил, а також якщо він повідомив 

недостовірну інформацію про себе. 

12.2. Виконавець має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки проведення і 

дії Акції, назви і кількість подарунків, умови отримання подарунків з розміщенням цих змін в торгових точках торгової мережі 

EVA, а також в тому ж порядку (на тих же Інтернет-ресурсах), що визначений для інформування про Правила умови Акції згідно 

п. 6.1 цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності в момент опублікування нової редакції Правил на сайтах згідно п. 

6. цих Правил. 

12.3. Виконавець не несе відповідальності за неотримання від Учасника необхідних відомостей, в тому числі з вини організацій 

зв'язку, за технічні проблеми і / або каналів зв'язку, що використовуються при проведенні Акції, а також за неможливість 

здійснення зв'язку з Учасником через зазначених невірних або неактуальних контактних даних. 

12.4. Використовувати незатребувані Подарунки на свій розсуд. 

12.5. Виконавець має право відсторонити Учасника від участі в Акції, якщо Учасник викритий в поширенні образливої, 

недобросовісної та/або недостовірної інформації в усній або письмовій формах про Учасників, Акцію, Організатора, Замовника, 

членів журі. 

12.6. Виконавець залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції окрім 

випадків, зазначених у цих Правилах, або на підставі вимог чинного законодавства України. 

12.7. При виявленні фактів поширення флуду або підозри, що учасник Акції є призоловом *, Виконавець має право відсторонити 

Учасника від участі в Акції. 

* Під призоловом розуміється особа, яка вчинила один або декілька з нижчеперелічених дій (включаючи, але не обмежуючись): 

реєстрація декількох облікових записів з однієї IP-адреси (реєстрація в якості декількох учасників під різними або тотожними 

іменами). 
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13. Обов'язки Виконавця. Виконавець зобов'язується: 

13.1. Провести Акцію в порядку, визначеному Правилами. 

13.2. Видати Подарунки учасникам, визнаним Переможцями Акції. Виконати обов'язки податкового агента відповідно до 

законодавства України та надати відомості про одержувачів Подарунків в податкові органи. 

13.3. У разі дострокового припинення проведення Акції Виконавець Акції зобов'язаний опублікувати інформацію на сайті 

www.pantene.cosmo.com.ua і  www.eva.ua і іншим способом публічно повідомити про таке припинення. 

13.4. Виконавець Акції не має права надавати інформацію про Учасника Акції третім особам, за винятком випадків, передбачених 

законодавством України та цими Правилами. 

14. Порядок і терміни отримання Подарунку. 14.1. Про місце, дату і час проведення фотосесії для спеціального проекту в журналі COSMOPOLITAN і каталогу EVA 

Організатор/Виконавець повідомляє Переможцям додатково в форматі особистого повідомлення. 

http://www.pantene.cosmo.com.ua/
http://www.eva.ua/
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15. Додаткові умови. 15.1. Учасником Акції можуть стати жінки віком від 18 років, які є громадянами України. 

15.2. Участь в Акції автоматично означає ознайомлення Учасника з цими Правилами, а також повну згоду Учасника з ними. 

15.3. Грошовий еквівалент Подарунків не видається. 

15.4. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його персональних даних, зазначених у п. 11.2 Правил, 

а також тих, що містяться у фотографії Учасника, та інших персональних даних, наданих Учасником в ході участі в Акції чи у 

зв’язку з нею (далі – «персональні дані») Виконавцем, а також на передачу його персональних даних Організатору, третім особам, 

що здійснюють безпосередню реалізацію Акції та з якими Виконавець уклав відповідний договір, та іншим особам, як зазначено 

нижче,  з метою забезпечення участі в цій Акції, проведення Акції та оголошення її результатів, з метою оподаткування вартості 

Подарунків та бухгалтерського/податкового обліку таких операцій, а також з маркетинговою метою, а також для надсилання 

інформації на адреси, вказані Учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) та з метою, зазначеною у 

п.  15.9 та 15.13 Правил. Учасник фактом участі в Акції та розміщення матеріалів також надає згоду на безоплатне використання 

Організатором /Виконавцем /третіми особами, залученими до проведення/забезпечення Акції його імені, прізвища, зображення з 

метою проведення Акції, рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені, зображення на фотографії) в 

засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, глобальній всесвітній мережі Інтернет, тощо без 

будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не 

відшкодовуватиметься Організатором / Виконавцем та/або будь-якою третьою особою, а також зобов’язується на вимогу 

Організатора / Виконавця укласти/підписати необхідні документи, згоди на підтвердження вищевказаного. 

Володільцем персональних даних Учасників  Акції є Виконавець. Виконавець забезпечує використання персональних даних 

своїми працівниками відповідно до їх трудових, професійних і службових обов’язків. Доступ третіх осіб буде здійснюватись 

відповідно до стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон про захист персональних даних), а їх 

передача – відповідно до положень статті 14 Закону про захист персональних даних та п. 5.14 Правил. 

Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор. 

З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, 

використання (в тому числі й  способами, зазначеними у п. 15.9 та 15.14 Правил) і поширення (розповсюдження, реалізація, 

передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.  

Персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані Організатору, 

афілійованим з ним особам та/або третім особам, які є її незалежними провайдерами послуг, третім особам, що здійснюють 

безпосередню реалізацію Акції та з якими Виконавець уклав відповідний договір  (включаючи передачу персональних даних за 

межі України в тому числі до країн, які не входять до Європейської Економічної Зони) для обробки з метою, яка вказана у цьому 

пункті Правил. Окрім того, передача іншим особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних 

або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом про захист персональних даних. Учасник Акції 

своїми діями стосовно участі в Акцї підтверджує, що окреме повідомлення про такі дії з персональними даними не потребується. 

Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом 3 (трьох) років з моменту закінчення 

періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. 

Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомлений з його правами, що стосуються його персональних 

даних *, в тому числі з тим, що він може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, видаливши свої зображення / 

публікації з соціальної мережі www.instagram.com. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не 

допускається до подальшої участі в Акції. 

* Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник Акції  володіє всіма правами, передбаченими законодавством, зокрема 

статтею 8  Закону про захист персональних даних, в тому числі, але не виключно, Учасник має право: 

- на отримання відомостей про Виконавця, як володільця його персональних даних; 

- вимагати від Виконавця, як володільця його персональних даних, уточнення своїх персональних даних, їх блокування або 

знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними 

для заявленої мети обробки; 

- вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав. 

Своїми діями стосовно участі в Акцї Учасник підтверджує, що він повідомлений про (і) володільця персональних даних, (іі) склад 

та зміст зібраних персональних даних, (ііі) його права, включаючи без обмежень права, що передбачені статтею 8 Закону України 

про захист персональних даних, (іv) мету збору персональних даних, та (v) осіб, яким передаються його персональні дані і не 

потребується надання будь-якого окремого повідомлення. 

Своїми діями стосовно участі в Акцї Учасник також підтверджує, що надає згоду і підтверджує, що його не потрібно окремо та 

додатково повідомляти про зміну, видалення чи знищення його персональних даних або обмеження доступу до них. 

15.5. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання своїх зобов'язань внаслідок надання Учасником неповних, 

застарілих, недостовірних персональних даних. 

15.6. Співробітники Виконавця / Організатора, афілійованих з ними осіб, а також члени їх сімей не мають права брати участь в 

Акції. 

15.8. Кожен Учасник гарантує, що є автором наданої до участі в Акції фотографії та що на фотографії зображений саме учасник 

Акції, а також, що використання роботи (фотографії) в рамках Акції не порушує права та законні інтереси Учасника або будь-якої 

третьої сторони (в тому числі, авторські і суміжні права, права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації). У разі 

виявлення фактів порушення прав або законних інтересів третіх осіб, Учасник в повній мірі бере на себе відповідальність, 

пов'язану з таким порушенням відповідно до чинного законодавства України.  

15.9. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання Виконавцем, Організатором та третіми 

особами, що здійснюють безпосередню реалізацію Акції та з якими Виконавець уклав відповідний договір, опублікованих 

Учасником матеріалів, в рекламних цілях без виплати винагороди Учаснику, а також Учасник з моменту оприлюднення матеріалів 

передає Виконавцю, Організатору та третім особам, що здійснюють безпосередню реалізацію Акції та з якими Виконавець уклав 

відповідний договір, право їх використання на території країн усього світу протягом передбаченого законодавством строку  

правової охорони таких прав, шляхом передачі в ефір, публічного показу, з метою публічного рекламування / анонсування Акції 

та її результатів, а також зобов’язується на вимогу Організатора / Виконавця укласти/підписати необхідні документи, згоди на 

підтвердження вищевказаного. Учасник, беручи участь в Акції, підтверджує, що не вимагатиме від Організатора/Виконавця чи 

третіх осіб, яким Організатор/Виконавець на законних підставах надасть право використовувати вищевказані матеріали, об’єкти 

права інтелектуальної власності сплати будь-якої компенсації, винагороди за таке використання, в тому числі за використання 

імені чи зображення Учасника, і зобов’язується на вимогу підписати документи, що підтверджують вищевикладене.  

15.10. Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності за порушення Учасником Акції, будь-яким відвідувачем сайту 

авторських і / або інших прав і законних інтересів Учасника, третіх осіб. 

15.11. Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є 

публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

15.12. Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності за технічні збої в мережі інтернет-провайдера, до якої підключений 

Учасник, що не дозволяють виконати завдання для участі в Акції; за дії/бездіяльність оператора Інтернет - зв'язку, до якої 

підключений Учасник та інших осіб задіяних у процесі виконання завдання для участі в Акції; за не ознайомлення Учасників з 

результатами Акції, а також за неотримання від Учасників відомостей, необхідних для отримання Подарунків, з вини організацій 

зв'язку або з інших, не залежних від Виконавця/Організатора причин, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) 

Учасниками обов'язків, передбачених цими Правилами. 

15.13. Переможці Акції надають Виконавцю/Організатору Акції дозвіл на використання імен, зображень Переможців, отриманих 

під час проведення фотосесії, яка є Головним Подарунком Акції, у всіх видах реклами товарів Організатора для використання 

будь-якими способами без обмеження по території і терміну використання, та без виплати Переможцю будь-якої винагороди за 

таке використання. 

Відмова Учасника/Переможця Акції від укладення, підписання документів, згод, підтверджень, зазначених у пункті 15 Правил, 

може слугувати підставою для припинення участі Учасника в Акції, відмови в наданні/припинені надання їй подарунку.  

15.14. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не 

врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. 

 

http://www.instagram.com/

