ПРАВИЛА КОНКУРСУ СПОЖИВАЧІВ

“КУПІТЬ ПРОДУКЦІЮ NOARK І ВИГРАЙ ПОДАРУНКОВИЙ НАБІР”

1. ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСУ І НАЗВА КОНКУРСУ
Noark Electric Europe s.r.o. із зареєстрованим офісом у Празі 20, Сеземіцька 2757/2, поштовий
індекс: 193 00, Чеська Республіка, ID: 24123846, включений до комерційного реєстру, що ведеться
Муніципальним судом у Празі, розділ С, файл 10481 (далі - „ Організатор ”) організовує через вебсайт https://www.noark-electric.eu/ua/blog/noark?preview=true, що належить організатору,
споживчий конкурс під назвою «Купуй товари Noark і виграй святкову скриньку» (далі «Конкурс»).
2. МІСЦЕ ТА ЧАС КОНКУРСУ
Змагання проводяться на території Чеської Республіки (далі - Місце проведення змагань) у період з
5 квітня 2021 р. 00:00:00 до 31 жовтня 2021 р. 23:59:59 (далі - ("тривалість змагання"). “). Для
оцінки Змагання Змагання поділяється на 8 окремих оцінених змагальних днів, з тим фактом, що
змагальний день для цілей цього Змагання означає перший день наступного місяця. (далі - "День
змагань").
3. УМОВИ УЧАСТІ ТА МЕХАНІКА КОНКУРСУ (механіка?)
Участь у конкурсі може брати будь-яка особа (далі - "Конкурсант") з адресою доставки у Чеській
Республіці. Конкурс призначений для людей старше 18 років. Учасником стає особа, яка відповідає
всім умовам змагань, викладеним у цих правилах. Конкуренти купуватимуть одноразово (за один
податковий документ) будь-який конкурентний товар NOARK в будь-якому роздрібному, оптовому
або інтернет-магазині в місці та під час проведення змагань і зберігатимуть підтвердження цієї
конкурентної закупівлі (далі - "Конкурентна закупівля" ). Конкурсант зобов'язаний зберігати всі
документи про виконання конкурсної закупівлі, в якій він брав участь у конкурсі, до моменту
виплати Призів у Конкурсі. У разі перемоги учаснику жеребкування буде запропоновано подати всі
документи, з якими він брав участь у конкурсі.
Щоб уникнути сумнівів, передбачається, що у випадку, коли можливо зробити доказ конкурентної
закупівлі, що відповідає умовам цих правил, надішліть скани / фотографії податкових документів з
електронних кас / рахунків-фактур, з яких Покупка буде чітко виконана - назва Конкурсного товару,
дата та час Конкурсної закупівлі, загальна сума в чеських кронах, код BKP (усі 44 символи) / повний
номер рахунку-фактури у разі придбання за рахунком-фактурою / номер документа в у випадку
придбання за скороченою квитанцією друкується розбірливо. Якщо Конкурсант не подає
вищезазначені документи, він не стане переможцем, і його нова реєстрація на конкурс виключить
їх із конкурсу. Потім його замінить перемінний переможець. Ця процедура буде повторена
максимум 1 (див. Додатковий розіграш нижче). Якщо ця процедура не визначає виграш у змаганні,
перемога втрачається організатором, який має право прийняти рішення про подальше
використання.

Касові системи деяких ділових партнерів можуть пропонувати скорочені версії податкових
документів без виписки про придбані речі. Ці документи, що стосуються вищезазначеного,
неможливо зареєструвати ці податкові документи на змагання, оскільки у разі жеребкування
неможливо довести виконання умов конкурсу і тим самим підтвердити конкуренту право на
перемогу .
Після придбання Конкурсного продукту Конкурсант відвідає веб-сайт https://www.noarkelectric.eu/ua/blog/noark?preview=true під час Конкурсу, де зареєструється в конкурсі
наступним чином:
1. Завантажує фотографію (скан) квитанції / рахунку-фактури (що підтверджує придбання продукту
конкуренції). Завантажте квитанцію / рахунок-фактуру або за допомогою опції «Перетягніть файл»,
або завантажте фотографію, а потім збережіть та завантажте фотографію квитанції за допомогою
опції «Переглянути пристрій». Максимальний розмір фотографії - до 5 МБ та формат PNG, JPG або
GIF.
2. 2. Потім заповніть необхідні дані - ім’я, прізвище, компанію, адресу електронної пошти, повну
адресу доставки та номер телефону.
3. 3. Кожен окремий учасник може завантажити будь-яку кількість унікальних квитанцій / рахунківфактур на одну електронну адресу між окремими днями змагань. Якщо при спробі
зареєструватися в конкурсі завантажується вже зареєстрований документ, ця квитанція / рахунокфактура не буде включена в конкурс. Для успішного завершення реєстрації Конкурсант
підтверджує, що ознайомився з правилами цього конкурсу та зобов'язується їх дотримуватися, є
особою старше 18 років і що він добровільно висловлює свою явну згоду на обробку персональних
даних в обсязі, визначеному за цими правилами.
4. Реєстрація змагань завершується після затвердження за допомогою кнопки "НАДІСЛАТИ".
5. 5. Конкурсант повідомляється про успішну реєстрацію змагань повідомленням, що
відображається на екрані пристрою, з якого зроблена реєстрація.
У (на) момент успішної реєстрації змагань учасник (або завантажена ним квитанція / рахунокфактура) включається до змагань у відповідний день змагань. Кожен змагальний день оцінюється
повністю окремо. Реєстрації на змагання, зареєстровані для участі у змаганнях у визначений день
змагань, не будуть переміщені на наступні дні змагань.
Кожен окремий учасник може брати участь у змаганнях лише з однією конкретною електронною
адресою.
Повторна участь у конкурсі завжди зумовлена новою реєстрацією конкурсу, тобто черговою
конкурентною закупівлею, та належним конкурсним оформленням нової квитанції / рахунку.

4. ПЕРЕМОГА, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ДОДАТКОВИЙ МАЛЮНКА
ПЕРЕМОЖИТИ
Призом у Конкурсі є щорічна подарункова коробка, яка містить 10-річний віскі Benromach та
інструменти бренду Stanley (вгорі та далі як "Виграш")
Всього в конкурс потрапляє 10 призів.

Переможці в конкурсі будуть обрані випадковим жеребкуванням, зробленим у місця організатора.
Цей розіграш відбудеться не пізніше 3 робочих днів після закінчення змагань. Переможці
повідомляються про приз електронною поштою, вказаною у реєстраційній формі через
roman.popkov@noark-electric.com, не пізніше ніж через 1 тиждень після закінчення змагань. У
випадку, якщо учасник не відповідає умовам цього змагання, він втрачає право на перемогу, і
воно втрачається на користь організатора, який має право прийняти рішення про його подальше
використання.
ПЕРЕДАЧ ВИГОДИ
Приз буде надісланий переможцю поштою на адресу, яку він / вона вказав як адресу доставки під
час реєстрації, або вручений особисто торговим представником NOARK. Приз буде вручений не
пізніше ніж через 4 тижні після закінчення змагального дня.
5. ЗАГАЛЬНЕ РЕГЛАМЕНТ ЗАХИСТУ ДАНИХ
Подаючи реєстраційну форму на змагання, учасник підтверджує, що добровільно погоджується з
правилами цього змагання, та підтверджує, що ознайомився з ними та що діє відповідно до них.
Крім того, конкурент дає явну згоду із записом текстового змісту даних, наданих у реєстрації,
імені, прізвища, адреси електронної пошти, адреси доставки та номера телефону. Конкурсанти
погоджуються отримувати інформаційні електронні листи або телефонні контакти щодо цього
конкурсу. Учасник погоджується на можливу публікацію його персональних даних у діапазоні ім'я, перша буква прізвища та назва міста (наприклад: Ян Н., Прага) у списку переможців, який
може бути опублікований на веб-сайті змагань або інші канали зв'язку організатора змагань.
Учасник дає згоду на обробку персональних даних у обсязі, зазначеному нижче.
Відправляючи реєстраційну форму, конкурент погоджується на обробку персональних даних в
обсязі наданих персональних даних (далі також "Дані") та їх включення до бази даних
Організатора, протягом строго необхідного для цілей обробки часу, але більше 2 років, якщо ця
згода не була скасована раніше. Персональні дані конкурентів, що обробляються, такі: ім’я,
прізвище, компанія, адреса електронної пошти, адреса доставки, номер телефону.
Конкурсант може в будь-який час відкликати цю згоду електронним листом на
roman.popkov@noark-electric.com або шляхом письмового звернення до офісу компанії.
Відкликавши свою згоду, учасник буде виключений із змагань, і в той же час він втрачає право на
перемогу в змаганнях.
Учасник визнає, що він має права, гарантовані Регламентом Європейського Парламенту та Ради
(ЄС) про захист фізичних осіб при обробці персональних даних (далі "Регламент") та Законом No
101/2000 Зб., Про захист персональних даних, у дійсній редакції (далі - "Закон"), зокрема про те,
що він має право доступу до персональних даних, право на виправлення таких даних, блокування
неправильних даних, їх розпорядження тощо
Персональні дані обробляються в основному для реєстрації учасників, протягом періоду від їх
надання в рамках змагань до оголошення результатів змагань, а точніше, до можливого
письмового відкликання згоди, але максимум на 2 роки від їх забезпечення. Особисті дані
отримуються від учасника конкурсу на підставі реєстраційної форми. Персональні дані учасника
конкурсу будуть оброблятися в обсязі, зазначеному в електронній базі даних адміністратора.

Якщо учасник конкурсу запитує інформацію про обробку своїх персональних даних, адміністратор,
а також, можливо, і обробник зобов’язані надати цю інформацію без зайвих затримок.
Адміністратор, а точніше, обробник повинен надати інформацію безкоштовно, якщо запит не є
явно невиправданим або необґрунтовано повтореним.
Будь-який учасник, який виявив або вважає, що контролер або обробник обробляє його
персональні дані, що суперечить захисту конфіденційності та особистого життя учасника змагання
або суперечить законодавству, зокрема, якщо персональні дані неточні щодо цілі їх обробки, він
може попросити роз'яснення у контролера або процесора або вимагати від контролера або
процесора усунення ситуації, що створюється таким чином (блокування, виправлення, доповнення
або розпорядження особистими даними). законні запити до адміністратора або обробника, і якщо
вони не відповідають їм, він може безпосередньо зв’язатися з Управлінням захисту персональних
даних. Учасник може відкликати цю згоду в будь-який час електронною поштою на
roman.popkov@noark-electric.com або шляхом письмового звернення до офісу компанії.
Відкликавши свою згоду, учасник буде виключений із змагань, і в той же час він втрачає право на
перемогу в змаганнях.
6. ІНШІ УМОВИ КОНКУРСУ
Адреса електронної пошти, вказана учасником у формі реєстрації, вважається організатором
адресою електронної пошти учасника. Кожен окремий учасник може брати участь у змаганнях
лише з однією конкретною електронною адресою - якщо організатор дізнається інакше, такий
учасник буде виключений із змагань без компенсації.
Конкурсанти беруть участь у конкурсі, знаючи, що вони не мають права вимагати грошей або
будь-якого іншого виступу замість призу. Організатор не зобов'язаний іншим учасникам, які
беруть участь у змаганнях, і вони не мають права на будь-які інші виступи організатора, крім
зазначених у цих правилах.
Кожен учасник конкурсу може отримати максимум 1 приз за один змагальний день. У той же час
у випадку, якщо два або більше конкурентів мають однакове прізвище (варіант чоловічої форми в
чоловічому роді також вважається однаковим прізвищем) і одночасно заповнюють ту саму адресу
доставки в реєстрації форми, такі конкуренти вважаються членами однієї родини. Виграти приз (у
значенні попереднього речення) може лише один член з кожної родини; у випадку, якщо в
конкурсі бере участь більше членів родини, приз вручається лише тій особі, яка раніше мала
право на перемогу в конкурсі (яка раніше була розіграна).
Промоутер залишає за собою право замінити заявлений виграш виграшем аналогічного типу та
відповідної вартості та змінити умови передачі виграшів, особливо якщо виграш не надається
третій частині, щоб їх можна було присудити переможцям відповідно до цих правил. Виграш не
має юридичної сили. Незатребувані призи втрачаються організатором.
Організатор не несе відповідальності за ненадання реєстраційної форми, надання неправильної
або недостовірної інформації у зв'язку з конкурсом (чи то через людський фактор, чи через
технічні дефекти), за будь-які технічні труднощі або дефекти, що виникають під час змагань,
швидкість технічного з'єднання або інші можливі недоліки у зв'язку з змаганнями або у зв'язку з
Інтернет-мережею або її доступністю для конкурентів.

Організатор остаточно приймає рішення щодо будь-яких скарг чи заперечень. Організатор
залишає за собою право скоротити, відкласти, перервати, скасувати або в односторонньому
порядку змінити або доповнити свої правила на весь час змагань без компенсації, оголосивши
про зміну на веб-сайті змагань www.noark-electric.eu/ua та https://www.noark-electric.eu/ua/blog/
noark?preview=true, де також доступні Повні правила змагань.

Прага,

