
Додаток № 1 до Наказу № 19-ОД
від 22 липня 2021 р.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ під умовною назвою «Даруємо смартфон за

підписку в наших соцмережах » Для користувачів фінансових послуг Товариства з

обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПОЗИКА» (ТМ «БІЗНЕС ПОЗИКА»)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Організатор» — фінансова установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕСПОЗИКА», ідентифікаційний код 41084239,

місцезнаходження: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, 13, офіс 524. З додатковою

інформацією про Організатора можна ознайомитись на Сайті.

1.2. «Сайт» — веб-сайт Організатора, розміщений на домені https://bizpozyka.com.

«Офіційна сторінка в Фейсбук» — веб-сторінка Організатора, розміщена на домені

https://www.facebook.com/Bizpozyka.

1.3. «Приз» - смартфон Samsung Galaxy A32 64gb Awesome Violet.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дані умови визначають порядок проведення Акції «Даруємо смартфон за підписку

в наших соцмережах», далі по тексту «Акція».

2.2. Акція проводиться за викладеними нижче правилами, є розіграшем. Акція

проводиться з метою заохочення постійних клієнтів та залучення нових клієнтів до

соціальних мереж ТМ “БІЗНЕС ПОЗИКА”.

2.3. Акція діє по всій території України, крім Автономної Республіки Крим та зони

проведення ООС.

2.4. Акція починається в 11 годин 00 хвилин 22 липня 2021 року за київським часом і

діє до 23 години 59 хвилини 31 липня 2021 року. Організатор має право припинити

Акцію в будь-який момент.

УМОВИ УЧАСТІ

3.1. Учасниками Акції можуть бути дієздатні та повнолітні фізичні особи – громадяни

України, які постійно проживають на території України та є клієнтами ТОВ

“БІЗПОЗИКА” і в період проведення Акції виконали всі наступні умови:

https://www.facebook.com/Bizpozyka


— зареєстровані як фізична особа – підприємець і здійснює свою підприємницьку

діяльність більше одного року (за виключенням осіб основний вид діяльності яких

відповідає наступним КВЕДам: 69, 80, 92);

— поставили лайк останнім 2-м  публікаціям у фейсбуку

https://www.facebook.com/Bizpozyka/photos/a.416486442434516/776293556453801/?type=

1&theater.

— є підписниками сторінок у соціальних мережах фейсбук

https://www.facebook.com/Bizpozyka/photos/a.416486442434516/776293556453801/?type=

1&theater.

3.2. При виконанні всіх вищевказаних умов клієнти стають Учасниками Акції.

3.3. Лише один учасник Акції може отримати Приз.

3.4. У Акції не можуть брати участь працівники та уповноважені представники

Організатора, його пов’язані особи, працівники та представники інших осіб, які мають

безпосереднє відношення до організації та/або проведення Акції, а також члени їх

сімей.

3.5. Учасники, беручи участь в Акції, погоджуються з обробкою їх персональних

даних, відповідно до розділу 5 цих Правил.

УМОВИ РОЗІГРАШУ ТА ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ

4.1. Для визначення переможця Акції, Організатор шляхом рандомного вибору через

спеціальний сервіс-програму фіксує переможця, який виконав всі умови участі в Акції

згідно розділу 3 даних умов в період її проведення.

4.2. Для підтвердження виконання умов участі в Акції Організатор може запросити, а

Учасники зобов’язуються надати скан-копії: паспорту та номеру облікової картки

платника податків.

4.3.  Переможець буде визначений 31 липня 2021 року о 12 годині 00 хвилин за

Київським часом у соціальній мережі Інстаграм та Фейсбук. Організатор має 7 днів з

дати завершення акції на опублікування інформації про переможця.

4.4. Організатор повідомляє переможця Акції про виграш Призів, шляхом надсилання

повідомлення у Фейсбук та має право запросити номер телефону,ПІБ та ІНН

переможця для ідентифікації його, як клієнта Бізнес Позики.

4.5. Передача Призу Переможцеві буде проведена протягом 7 (семи) днів на вказану

адресу відділення Нової Пошти.
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4.6. У випадку невиконання умов п.4.5. учасники Акції втрачають право участі у

розіграші Призів.

СПОСІБ І ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Умови Акції в повному обсязі розміщуються для відкритого доступу на сторінці

https://bizpozyka.com/

5.2. Організатор Акції має право використовувати інші способи повідомлення про

умови Акції.

5.3. Інформування Учасників про зміни умов Акції, її припинення проводиться шляхом

розміщення інформації на сайті Організатора https://bizpozyka.com, на офіційній

сторінці в Фейсбук https://www.facebook.com/Bizpozyka.

5.4. Учасник Акції надає Організатору право повідомляти йому будь-яку інформацію,

пов’язану з Акцією, шляхом надсилання йому повідомлень у Facebook та інші

соціальни мережі, поштою, електронною поштою, телефоном та/або

СМС-повідомленнями. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати

інформацію за вище переліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це

Організатора.

5.5. Організатор не несе відповідальність за незнання учасником умов Акції та

неотримання від учасників Акції неповних та/або некоректних контактних даних,

інших відомостей та документів, які необхідні для проведення Акції та передачі

Призів.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Учасник Акції вчиненням будь-якої дії на виконання Акції надає свою однозначну,

безумовну і безвідкличну згоду на обробку будь-яких його персональних даних (текст

Згоди на обробку персональних даних розміщено на Сайті Організатора:

https://bizpozyka.com/ua/soglasye-na-obrabotku-personalnyh-dannyh), включаючи, але не

обмежуючись, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням,

зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією,

передачею), знеособленням, знищенням, у тому числі з використанням інформаційних

(автоматизованих) систем без обмежень з будь-якою метою (в тому числі з метою

надсилання Учасникам у майбутньому інформаційних повідомлень, повідомлень про

майбутні акції, пропозицій та отримання позик), прямо або опосередковано пов’язаною

з виконанням даної Акції.



6.2. Власником персональних даних є Організатор.

6.3. Склад та зміст персональних даних: прізвище, ім’я, номер паспорту,

ідентифікаційний податковий номер.

6.4. Права суб’єкта персональних даних перелічені в статті 8 Закону України «Про

захист персональних даних» за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

6.5. Застереження: ненадання особою згоди на обробку її персональних даних на

зазначених вище умовах чи відкликання особою наданої нею згоди унеможливлює її

участь в Акції.

6.6. Учасник Акції несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про

зміну його персональних даних.


