Офіційні правила конкурсу «МійЛук»
1. Загальні положення
1.1. Організатором конкурсу під умовною назвою «МійЛук» (далі за
текстом – «Конкурс») є Інтернет-супермаркет «ROZETKA»
1.2. Терміни та територія проведення Конкурсу
1.2.1. Конкурс триває з 15 травня 2017 року до офіційного оприлюднення
Організатором інформації про його припинення.
1.2.2. Умови та терміни проведення конкурсу може бути змінено шляхом
внесення змін до даних Правил.
1.2.3. Акція проводиться на території України.
1.3. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації в разі зміни
даних правил.
2. Подарунковий фонд конкурсу
2.1. Подарунковим фондом конкурсу є:
 «Бонусні гривні» – спосіб отримання знижок на покупки в Інтернетсупермаркеті «ROZETKA» з розрахунку 1 бонусна гривня = 1 гривня.
Учаснику нараховується 100 бонусних гривень.
2.2. Порядок обігу та використання Бонусних гривень
 Бонусні гривні нараховуються на персональний бонусний рахунок
після його активації.
 Бонусні гривні не підлягають обміну на грошовий еквівалент.
 Використання бонусних гривень після закінчення терміну їх дії
неможливе.
 Термін дії нарахованих бонусних гривень становить 180 днів з дати їх
активації.
 Кількість нарахувань по 100 бонусних гривень для одного Учасника у
даному конкурсі не обмежена.
2.3. Нарахування бонусних гривень становить авторську винагороду за
розміщений
на
сайті
Інтернет-супермаркету
«ROZETKA»
http://rozetka.com.ua/ фото та текстовий матеріал в розумінні Закону України
«Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII.
3 . Учасники конкурсу
3.1. В Конкурсі можуть брати участь повнолітні особи, яким на момент
участі виповнилося 18 років. Участь в конкурсі неповнолітніх осіб,
недієздатних або частково дієздатних осіб здійснюється через їх
представників в порядку, визначеному законодавством України. Організатор
конкурсу не зобов’язаний перевіряти дієздатність Учасників конкурсу.
3.2. Забороняється брати участь у конкурсі працівникам і представникам
Організатора, членам сімей таких працівників і представників, а також
працівникам і представникам будь-яких інших організацій та індивідуальних
підприємців, причетних до організації та/або проведення конкурсу, а також
членам їх сімей.
3.3. Неухильне дотримання всіх положень даних Правил є необхідною
умовою для участі в Конкурсі. Учасник Конкурсу, який не дотримувався цих

Правил Конкурсу, вважається таким, що втратив статус Учасника Конкурсу і
не має права на одержання від Організатора та/або Замовника будь-якої
компенсації.
4. Зміст і умови конкурсу, порядок розіграшу та отримання
Подарунка
4.1. У конкурсі мають право брати участь особи, які відповідають
вимогам, зазначеним у п. 3.1. цих Правил, і які у період проведення конкурсу,
що визначений в п. 1.2.1. Правил, виконали наступні дії:
 придбали в Інтернет-супермаркеті «ROZETKA» http://rozetka.com.ua/
товар (одяг, взуття, аксесуари) з позначкою «МійЛук»;
 зробили три фотографії придбаного товару: якщо одягу – на весь зріст,
без обличчя (спереду, ззаду та збоку); якщо взуття чи аксесуару – три
фотографії придбаного товару на собі, без обличчя (спереду, ззаду та збоку);
 зареєструвались на сайті Інтернет-супермаркету «ROZETKA»
http://rozetka.com.ua/ ;
 перейшли на сторінку придбаного товару на сайті http://rozetka.com.ua/
зі значком «МійЛук» ;
 використовуючи кнопку «Залишити відгук» («Оставить отзыв»),
завантажили фотографії у коментар та детально описали упаковку,
комплектацію та зовнішній вигляд товару, вказавши свій розмір, зріст,
параметри тіла та написали хештег (знак #) в описі #МійЛук.
 текст коментаря не повинен містити неетичні елементи, ненормативну
лексику, грубі, непристойні, погрожуючі повідомлення, а також такі, що не
відповідають установленим у суспільстві принципам моралі та нехтують
правилами пристойності тощо та/або містять згадування будь-яких інших
торгових марок, окрім торгової марки «ROZETKA» та торгової марки
придбаного товару.
4.1.1. Виконання Учасником п.4.1. даних правил свідчить про його
згоду з умовами правил даного конкурсу.
4.2. Вимоги до фотографій:
- мають бути гарної якості;
- не повинні бути розмитими;
- на фото не повинно бути видно спалах фотоапарату;
- фото зображень не повинно містити неетичні елементи, або елементи,
що не відповідають установленим у суспільстві принципам моралі та
нехтують правилами пристойності тощо та/або містять зображення будь-яких
інших торгових марок, окрім торгової марки «ROZETKA» та торгової марки
придбаного товару.
4.3. Фото учасника конкурсу та текст коментаря перед появою на сайті
пройдуть модерацію Організатором конкурсу.
4.4. У будь-якому випадку Організатор залишає за собою право
відмовити в розміщенні/видалити будь який відгук (коментар), будь-яке фото
без попереднього повідомлення Учасника та пояснення причин.

4.5. Учасник Конкурсу, який виконав усі умови даних Правил,
гарантовано отримує Приз, визначений п.2.1. даних Правил.
4.6. Учасники конкурсу гарантують, що завантажені фотографії не
порушують авторські права, права власності або інші суміжні права третіх
осіб.
4.7. Учасники конкурсу гарантують, що вони є авторами та володіють
усіма необхідними авторськими та суміжними правами на завантажені
фотографії.
4.8. Учасники конкурсу гарантують, що завантажені фото не були у
використанні та не будуть використовуватися для створення логотипів,
товарних знаків або зареєстрованих товарних знаків для себе чи третіх осіб.
5. Порядок повідомлення переможців
5.1. Бонусні гривні буде нараховано Організатором конкурсу учаснику,
який виконав усі умови конкурсу, зазначені в п.4.1., 4.2. даних Правил на
бонусний рахунок учасника, активований на сайті Інтернет-супермаркету
«ROZETKA» http://rozetka.com.ua/ протягом 1 (одного) тижня з моменту
залишення відгуку (коментаря).
5.2. У випадку якщо після завершення 1 (одного) тижня з моменту
залишення відгуку (коментаря) Учасник конкурсу так і не отримав Подарунок,
Учасник має протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це
Організатора, шляхом направлення претензії на адресу Організатора. В
іншому випадку Учасник конкурсу втрачає право посилатись на неналежне
виконання Організатором умов Конкурсу.
5.3. Переможці не мають права на отримання грошового або іншого
еквівалента Подарунка.
5.4. З моменту передачі Переможцеві Подарунка Організатор Конкурсу
не несе відповідальності за його подальше використання або будь-які наслідки
використання чи невикористання Подарунка.
6 . Інші умови Конкурсу
6.1. Беручи участь в конкурсі, Учасник підтверджує, що він згоден з
цими Правилами, які розміщені на сторінці Конкурсу на сайті
www.rozetka.com.ua. У разі виникнення додаткових умов та змін щодо
проведення Конкурсу Організатор публікує такі зміни та нові умови
проведення Конкурсу в мережі Інтернет на сайті www.rozetka.com.ua. Більш
пізня редакція цих Правил буде мати пріоритетну силу. У разі припинення
конкурсу Організатор опубліковує відповідне повідомлення на сайті
www.rozetka.com.ua
6.2. Учасник своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років
і він жодним чином не обмежений для того, щоб узяти участь в даному
конкурсі.
6.3. Оплата зобов'язань з оподаткування (за наявності таких),
повідомлення відповідних державних податкових органів та виконання
відповідних податкових зобов'язань є обов'язком Організатора.
6.4. У випадку виникнення ситуації , що припускає неоднозначне
тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не

врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором, згідно з вимогами чинного законодавства України. Рішення
Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати конкурсу є
остаточними і не підлягають перегляду.
6.5. Заміна Подарунка Конкурсу будь-яким іншим благом, компенсація
або будь-які інші виплати у зв’язку з неможливістю отримання Подарунка чи
з будь-яких інших причин не допускаються.
6.6. Організатор залишає за собою право змінити ці Правила, а також
призупинити або скасувати конкурс у будь-який час і за будь-якої причини без
попереднього повідомлення.
6.7. Інформування щодо Правил та умов конкурсу здійснюється за
допомогою анонсування та розміщення офіційних Правил та умов на Інтернетсайті на сторінці www.rozetka.com.ua
6.8. Учасник конкурсу не має права передати/поступитися своїм правом
на Подарунок третій особі, якщо інше не буде передбачено цими Правилами.
6.9. Беручи участь у Конкурсі, кожен учасник тим самим надає свою
згоду на використання Організатором наданої ним інформації, зокрема на
використання завантаженої фотографії, та/або імені (псевдоніма) чи прізвища
Учасника, шляхом публікації в мережі Інтернет на веб-сторінці
www.rozetka.com.ua та інших веб-ресурсах Організатора, без будь-яких
обмежень за часом та способом використання. Таке використання жодним
чином не відшкодовуватиметься Організатором та будь-якою третьою особою.
6.10. Даний Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального
бізнесу та не є азартною грою.
7. Персональні дані
7.1. Для проведення даного конкурсу, в тому числі і для отримання
Подарунка, Учасник має надати Організаторові інформацію (в т. ч. особисту
інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в конкурсі
Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше
використання так, як це визначено даними Правилами.
7.2. Особисті дані зберігаються та обробляються з метою реалізації
статутної господарської діяльності Організатора. Збір інформації згідно з п.
7.1. також дозволить Організаторові якнайшвидше передати Подарунок
Переможцям, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм
найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.
7.3. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання
отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного
законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати
всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише
тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, визначеному чинним
законодавством України. Організатор має право на передачу персональних
даних Учасників своїм партнерам в рекламних цілях із дотриманням вимог,
вказаних в положеннях Закону України «Про захист персональних даних».
7.4. Беручи участь в конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує
свою згоду на використання Організатором наданої ним інформації, методами,

що не порушують чинне законодавство України, зокрема, на безоплатне
використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю, фото і текстового
матеріалу 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 відео матеріалах, в мережі
Інтернет, інтерв'ю ЗМІ, у випадку отримання Подарунка, а також для
надсилання (передачі) інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру)
тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом
використання, і таке використання (передача) жодним чином не
відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди також
розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та
у розумінні ч.1. ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» №
2297 від 01.06.2010р. зі змінами та доповненнями.
7.5. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до
договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише
шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю
участю всі Учасники погоджуються з цими правилами та зобов'язуються їх
виконувати.
8. Відповідальність.
8.1. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність
наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та
електронної адреси).
8.2. Учасники самостійно несуть відповідальність у випадку, якщо
завантажені ними фотографії порушують авторські права, права власності або
інші суміжні права третіх осіб, та підтверджують, що є єдиними та
виключними власниками таких фотографій, а також гарантують, що не будуть
завантажувати фотографії, які порушують умови цих правил.
8.3. Учасник розуміє та приймає на себе всю відповідальність та
можливий ризик будь-якого роду, що може виникнути у зв’язку із порушенням
умов, викладених у даних правилах.
8.4. Учасники погоджуються, що Організатор, його посадові особи,
керівництво, співробітники, представники та агенти не несуть
відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків або
будь-якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або
опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання або
невикористання Подарунка та/або участі в конкурсі та не вступає в будь-які
суперечки, що виникли у зв’язку із цим.
8.5. Організатор не несе відповідальності у разі настання таких форсмажорних обставин: стихійного лиха, пожежі, повені, військових дій будьякого характеру, блокад, суттєвих зміни у законодавстві, що діють на території
проведення конкурсу, інших непідвладних контролю з боку Організатора
обставин.
8.6. Відповідальність Організатора Конкурсу не виходить за межі
вартості Подарунків, зазначених у даних правилах.
9. Застереження.

9.1. Учасник підтверджує, що на додаток до умов цих правил він/вона
ознайомлений(-а) з умовами використання та іншими угодами/правилами, на
які є посилання у цій угоді, та погоджується з викладеними в них умовами.
9.2. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він
прочитав і зрозумів усі умови цих правил та усі інші перелічені нижче супутні
угоди/правила, розміщені на веб-сайті www.rozetka.com.ua, і приймає всі
умови і положення зазначених угод/правил:
9.3. У випадку якщо користувач не згоден з умовами та положеннями
одного чи декількох вищенаведених документів, він повинен відмовитися від
участі у конкурсі.
9.4. Беручи участь у конкурсі, учасник беззаперечно погоджується з
усіма умовами та положеннями цих правил.
Ви повинні активувати бонусний рахунок, щоб отримати бонусні гривні.
Участь в акції у разі повернення товару неможлива.
Як використовувати бонусні гривні: https://rozetka.com.ua/ua/loyalty/
Умови використання сайту https://rozetka.com.ua/ua/terms/

