Офіційні правила національної програми
лояльності Get Points
Перед використанням програми лояльності Get Points, ви повинні
прочитати, зрозуміти і погодитися з цими умовами
Дані Правила участі в Програмі лояльності «Get Points» (Правила) встановлюють офіційні умови
участі фізичних осіб в Програмі лояльності «Get Points» і відповідно до статті 633 Цивільного
кодексу України є публічною пропозицією (далі - Публічна пропозиція) на укладення Договору про
участь у програмі лояльності «Get Points» (далі - Договір). Відповідно до статті 634 Цивільного
кодексу України цей Договір є договором приєднання. Керуючись статтями 633, 634 Цивільного
кодексу України ТОВ «ОНЛАЙН БІГ ДАТА» (далі - Організатор) публічно пропонує фізичним
особам, які відповідають вимогам, зазначеним в даних Правилах, і приймуть (акцептують) Публічну
пропозицію, надавати послуги в порядку і на умовах передбачених Правилами, які розміщені на
сайті Програми, розташованому за адресою: http://getpoints.com.ua.
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ.
1.1. Програма лояльності «Get Points» (Програма) - комплексна система заходів, яка регулює
взаємовідносини між Організатором та Учасниками, в рамках якої Учасники мають можливість
накопичувати Бонуси і отримувати Подарунки на відповідних умовах.
1.2. Організатор - юридична особа, що володіє винятковими правами управління і розвитку
Програми. Повне найменування Організатора: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОНЛАЙН БІГ ДАТА»; Скорочене найменування Організатора: ТОВ «ОНЛАЙН БІГ ДАТА»; Адреса
Організатора: 04119, Україна, м Київ, вул. Якіра, 13, оф. 330.
1.3. Учасник - фізична особа, яка заповнила анкету і здійснила реєстрацію на веб-сайті Програми.
1.4. Партнер - юридична або фізична особа, яка бере участь у Програмі і реалізує товари, і / або
роботи, і / або послуги, щодо яких Організатором нараховуються Бонуси Учасникам.
1.5. Точка продажу - місце реалізації Товарів Партнером.
1.6. Правила - дані правила участі в Програмі, на яких діє Програма, і які встановлюються
Організатором.

1.7. Сайт Програми - інформаційний ресурс Програми, розташований в мережі Інтернет за
адресою: http://getpoints.com.ua.
1.8. Система - програмний комплекс, який використовується Організатором Програми для
забезпечення реалізації Програми, в якій відображається інформація щодо операцій Учасників в
рамках Програми.
1.9. Рахунок - сукупність даних в Системі Програми про транзакції нарахування і списання Бонусів
Учасника.
1.10. Анкета - формуляр в електронному вигляді, який розміщується на Сайті Програми, при
заповненні якого фізична особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з Правилами, а також
дозволяє збирати, зберігати, обробляти і передавати надані персональні дані в рамках Програми
відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.
1.11. ID Учасника - комбінація цифр, яка надається кожному Учаснику після реєстрації. ID
Учасника служить засобом для ідентифікації особи в якості Учасника Програми.
1.12. Ідентифікація (ідентифікація Учасника) - визначення особи як Учасника Програми.
1.13. Смс-ідентифікація - ідентифікація особи як Учасника Програми, шляхом пред'явлення коду
отриманого по смс на номер телефону, вказаний при реєстрації Учасника Програми.
1.14. Додаток Get Points - мобільний додаток, який дає можливість користуватися ID Учасника,
згенерований в QR-код.
1.15. QR-код - двомірний штрих-код, в якому зашифрований ID Учасника.
1.16. Кабінет - персональний розділ Учасника на Сайті Програми, доступ до якого можливий лише
після введення логіна і пароля.
1.17. Бонус - віртуальна умовна одиниця, яка нараховується на Рахунок Учасника та списується з
нього на умовах, передбачених Правилами.
1.18. Подарунок - Товари, привілеї, інші вигоди, визначені Організатором і/або Партнером.
Отримання подарунку в рамках Програми означає придбання його за спеціальною ціною.
1.19. Анулювання Бонусів - процедура Списання бонусів, раніше зарахованих на Рахунок
Учасника, без надання Учасникам права їх використовувати.
1.20. Відновлення бонусів - процедура, яка проводиться в разі повернення Учасником Подарунку,
придбаного з використанням бонусів, або при відсутності можливості доставити аналоги
Подарунку, і пов'язана з Нарахуванням Бонусів, списаних у зв'язку з придбанням Подарунку, яке
було згодом повернуто в порядку, зазначеному в Правилах.
1.21. Нарахування Бонусів - процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості
Бонусів на Рахунку Учасника на підставах, передбачених Правилами.

1.22. Списання бонусів - процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості Бонусів
на Рахунку Учасника на підставах, передбачених Правилами.
1.23. Трансакція - операція, результатом якої стає нарахування або списання Бонусів.
1.24. Товари - будь-які товари, роботи або послуги, які пропонуються Учасникам Партнерами
та/або Організатором.
2. ОСНОВІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про
інформацію», Закон України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів
України.
2.2. Програма лояльності не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ
3.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли 18-річного віку і
постійно проживають на території України.
3.2. Для того щоб стати Учасником Програми необхідно пройти реєстрацію на Сайті Програми,
заповнивши Анкету.
3.3. При реєстрації Учасником в обов'язковому порядку повинні бути вказані такі дані:
3.3.1. прізвище, ім'я;
3.3.2. адреса електронної пошти (згодом буде використовуватися як логін для входу в Кабінет);
3.3.3. номер телефону (згодом буде використовуватися для смс-ідентифікації Учасника).
3.4. Анкета може містити інші поля, які в обов'язковому порядку повинні бути заповнені Учасником.
Поля, обов'язкові для заповнення позначені * (зірочкою). Інші поля можуть бути заповнені за
бажанням Учасника.
3.5. Повторна реєстрація на вже зареєстровані адресу електронної пошти та номер телефону
неможлива.
3.6. Заповнюючи Анкету, Учасник висловлює свою згоду на отримання розсилки від Організатора,
а саме: будь-якої інформації інформаційного, рекламного, комерційного та/або некомерційного
характеру про Програму, стан Рахунку Учасника та про його зміни, інформації щодо акцій,
Партнерів Програми, третіх осіб шляхом відправлення повідомлень на номер телефону і/або
електронну пошту Учасника, якщо при цьому він підтверджує свою згоду в момент заповнення
Анкети і не ставить позначку в графі про відмову її отримання.
3.7. Учасник зобов'язується надати в Анкеті правдиву інформацію і несе повну відповідальність за
зазначені в ній дані. Анкета, що містить неправдиву інформацію, буде вважатися недійсною, а
фізична особа, яка її заповнила, не буде визнана Учасником Програми. (АБО ВИКЛЮЧЕНО)

3.8. Достовірність зазначених у Анкеті відомостей Учасник Програми підтверджує шляхом
введення спеціального коду, який буде йому відправлений на мобільний телефон. Даний код
Учасник вводить на Сайті Програми в спеціальному полі, після чого реєстрація вважається
завершеною.
3.9. Учасник несе відповідальність за несвоєчасне інформування Оператора про зміну
персональних даних, зазначених у Анкеті. Учасник зобов'язаний повідомити Організатора про
зміну персональних даних протягом 3 календарних днів з моменту їх зміни, шляхом внесення змін
до відповідних розділів в Кабінеті.
3.10. З моменту реєстрації фізична особа вважається прийнявшою (акцептованою) Публічну
пропозицію і стає Учасником Програми.
3.11. Здійснюючи дії, спрямовані на приєднання до Програми, а також дії, пов'язані з
нарахуванням, списанням бонусів і\або отриманням Подарунків в рамках Програми, Учасник
підтверджує, що він ознайомився з даними Правилами, згоден з їх умовами і зобов'язується їх
дотримуватися.
3.12. У момент реєстрації кожному Учаснику присвоюється ID Учасника.
3.13. ID Учасника дійсний протягом терміну дії Програми, якщо інше не передбачено цими
Правилами.
3.14. Учасник має право припинити свою участь в Програмі в будь-який момент шляхом
заповнення заяви про припинення участі в Програмі в Кабінеті. Після припинення участі в Програмі,
Бонуси на Рахунку Учасника анулюються і відновленню не підлягають.
3.15. Організатор має право призупинити або припинити участь у Програмі будь-якого Учасника
без повідомлення в разі:
3.15.1. недотримання Учасником Правил;
3.15.2. надання Учасником в Анкеті недостовірних даних;
3.15.3. відсутність транзакцій в рамках програми протягом 12 місяців.
3.16. У разі припинення участі в Програмі з підстав, зазначених у п. 3.13 Правил, Бонуси
накопичені, Учасником анулюються.
4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ УЧАСНИКА
4.1. В рамках Програми ідентифікація Учасника може здійснюватися такими способами:
4.1.1. При здійсненні покупки Товарів, а також інших дій на Сайті Програми, ідентифікація особи,
як Учасника, здійснюється шляхом введення логіна і пароля в Кабінеті;
4.1.2. При здійсненні покупки Товарів у Партнерів через інтернет-магазин ідентифікація може бути
здійснена:

4.1.2.1. автоматично при переході в інтернет-магазин Партнера через посилання, розміщену на
Сайті Програми;
4.1.2.2. шляхом введення ID Учасника в спеціальне поле під час заповнення форми он-лайн
замовлення перед здійсненням оплати Товарів, щодо яких відбувається нарахування бонусів;
4.1.2.3. шляхом повідомлення ID Учасника співробітнику Партнера при здійсненні замовлення по
телефону.
4.1.3. При здійсненні покупки Товарів в Торгових точках Партнерів ідентифікація може бути
здійснена:
4.1.3.1. шляхом смс-ідентифікації;
4.1.3.2. шляхом пред'явлення QR-коду із застосуванням Додатку Get Points.
4.2. Способи ідентифікації особи як Учасника Програми при здійсненні покупки Товарів у кожного
конкретного Партнера, надаються на Сайті Програми.
5. НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ
5.1. Нарахування Бонусів проводиться:
5.1.1. за здійснення покупки Товарів у Організатора та/або Партнерів;
5.1.2. в разі проведення рекламних кампаній, спеціальних акцій і пропозицій, заохочувальних
програм, періодично пропонованих Організатором;
5.1.3. за здійснення інших дій на Сайті Програми, за які Організатором передбачається
нарахування бонусів.
5.2. Для нарахування бонусів Учасник перед здійсненням трансакції повинен пройти ідентифікацію.
5.3. Бонуси нараховуються на Рахунок Учасника в наступні терміни:
5.3.1. з моменту покупки Товарів і присвоєння їм статусу «Оплачено», щодо яких відбувається
нарахування бонусів у рамках Програми, у Партнерів;
5.3.2. в разі проведення рекламних кампаній, спеціальних акцій або пропозицій, заохочувальних
програм, які періодично пропонує Організатор – протягом терміну зазначеного в умовах їх
проведення;
5.3.3. за здійснення інших дій на Сайті Програми, за які Організатором передбачається
нарахування Бонусів – протягом терміну зазначеного в умовах нарахування Бонусів за їх
здійснення, опублікованих на Сайті Програми.
5.4. Бонуси, нараховані на Рахунок Учасника, стають доступними для використання в наступні
терміни:

5.4.1. з моменту покупки Товарів і присвоєння їм статусу «Оплачено», щодо яких відбувається
нарахування бонусів у рамках Програми, у Партнерів;
5.4.2. в разі проведення рекламних кампаній, спеціальних акцій або пропозицій, заохочувальних
програм, які періодично пропонує Організатор – після закінчення терміну зазначеного в умовах їх
проведення;
5.4.3. за здійснення інших дій на Сайті Програми, за які Організатором передбачається
нарахування Бонусів – після закінчення терміну зазначеного в умовах нарахування Бонусів за їх
здійснення, опублікованих на Сайті Програми
5.5. Моментом покупки Товарів, щодо яких відбувається нарахування бонусів у рамках Програми,
у Партнерів вважається момент їх оплати Учасником. У разі здійснення он-лайн замовлення,
моментом купівлі Товарів вважається момент присвоєння замовленню статусу «оплачений».
5.6. Округлення Бонусів, що підлягають зарахуванню на кожен Рахунок, проводиться в меншу
сторону до цілого Бонуса.
5.7. Організатор не несе відповідальності за межі не нарахування Бонусів в тому випадку, якщо
Учасник при здійсненні покупки Товарів у Організатора та/або Партнерів не пройшов
ідентифікацію.
5.8. Якщо з технічних причин при здійсненні покупки Товарів у Організатора та / або Партнерів
Учасник не пройшов ідентифікацію до оформлення замовлення, Учаснику слід оформити
повернення Товару, пройти ідентифікацію і зробити покупку ще раз. В іншому випадку скарги про
ненарахування бонусів не приймаються..
5.9. Список Партнерів, спосіб ідентифікації Учасника у даного Партнера як Учасника Програми,
перелік продукції Партнера, за яку нараховуються Бонуси, схема нарахування Бонусів у кожного
Партнера надаються на Сайті Програми.
5.10. Організатор самостійно визначає кількість і формує правила нарахування Бонусів на Рахунок
Учасника Програми при придбанні їм Товарів у Організатора та/або Партнерів.
5.11. Повний перелік рекламних кампаній, спеціальних акцій і пропозицій, заохочувальних програм,
періодично пропонованих Організатором, надаються на Сайті Програми.
5.12. Умови по поточним

рекламним кампаніям, спеціальним

акціям

або пропозиціям,

заохочувальним програмам і кількість, що нараховуються в їх рамках, Бонусів або наданих
Подарунків публікуються на Сайті Програми.
5.13. Повний перелік дій, за які Організатором передбачається нарахування бонусів або надання
Подарунків, кількість наданих бонусів або вид наданих Подарунків публікуються на Сайті
Програми.
5.14. Відповідальність за реєстрацію фізичної особи як Учасника Програми два і більше разів несе
сам Учасник. У разі, якщо одній особі присвоєно два і більше ID Учасника, Бонуси, при здійсненні

покупки, будуть зараховані на той ID Учасника, який буде використаний в момент здійснення
трансакції.
5.15. Бонуси і права, надані Учаснику, не можуть бути продані, передані, відступлені іншій особі
або використані, крім як відповідно до цих Правил участі в Програмі або виключно за згодою
Організатора.

6. ВИКОРИСТАННЯ БОНУСОВ
6.1. Організатор надає Учасникам Програми, відповідно до кількості накопичених на їх Рахунках
Бонусів, право:
6.1.1. отримати Подарунки, тобто придбати Товари, розміщені на сайті в розділі «Подарунки» або
інший Товар на спеціальних умовах. Під отриманням Подарунку мається на увазі придбання
Товарів за спеціальною ціною в розмірі не менше 00,01 грн. При цьому з Рахунку Учасника
списуються Бонуси в кількості зазначеному на Сайті Програми;
6.1.2. брати участь в рекламних кампаніях, спеціальних акціях або пропозиціях, заохочувальних
програмах, періодично пропонованих Організатором, за які Організатором передбачається
нарахування Бонусів і/або отримання Подарунків;
6.1.3. здійснювати інші дії на Сайті Програми, за які Організатором передбачається нарахування
Бонусів і/або отримання Подарунків.
6.2. Бонуси можуть бути використані в будь-який момент за умови наявності достатньої кількості
доступних до використання Бонусів на рахунку Учасника.
6.3. Перелік Подарунків, їх цінність, визначені в Бонусах, спосіб їх придбання і отримання
визначаються Організатором і можуть бути змінені їм в будь-який час.
6.4. Використання Бонусів на отримання Подарунків, участь в рекламних кампаніях, спеціальних
акціях або пропозиціях, заохочувальних програмах, здійснення інших дій на Сайті Програми, за які
Організатором передбачається нарахування Бонусів і/або отримання Подарунків відбувається з
одночасним списанням Бонусів з Рахунку Учасника Програми відповідно до цих Правил.
6.5. Бонуси не є засобом платежів, електронними грошима, будь-яким видом валюти чи цінними
паперами. Бонуси не є товаром і не можуть бути відчужені за плату.
6.6. Набрані Бонусні бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику в
готівковій формі.
6.7. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання
зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.
6.8. У разі, якщо Учасник заповнив Анкету некоректно, на розсуд Організатора отримання права
використовувати Бонуси з одночасним списанням Бонусів з Рахунку Учасника буде недоступно,

поки поля Анкети, що містять необхідну і достатню інформацію, не будуть заповнені коректно і в
повному обсязі.

7. НАДАННЯ ПОДАРУНКІВ
7.1. Для отримання Подарунку Учасник повинен обрати його із представлених на Сайті і оформити
замовлення шляхом заповнення спеціальної форми на Сайті Програми.
7.2. Подарунок надається Учаснику тільки при наявності на Рахунку необхідної кількості доступних
до використання Бонусів.
7.3. Термін надання Подарунку встановлюється Організатором і повідомляється Учаснику при
оформленні замовлення.
7.4. Колір і комплектація наданого Учаснику Подарунку може відрізнятися від вказаного в Каталозі
або на Сайті.
7.5. Якщо з яких-небудь причин, незалежних від Організатора, замовлений Подарунок не може
бути наданий, Організатор залишає за собою право запропонувати аналог обраного Подарунка,
попередньо повідомивши про це Учасника.
7.6. Якщо аналог Подарунку не може бути наданий, або не влаштовує Учасника, Бонуси, списані
за Подарунок, будуть повернуті на Рахунок Учасника, а Учасник Програми буде повідомлений про
це через Сайт або іншим способом.
7.7. Спосіб і місце надання Подарунку узгоджується Організатором і Учасником при оформленні
замовлення.
7.8. Подарунок може бути висланий тільки на ім'я Учасника та тільки на адресу Учасника,
зазначену в Анкеті. Вартість послуг доставки Подарунка сплачується Учасником.
7.9. Отримавши Подарунок, Учасник зобов'язаний перевірити цілісність Подарунку, поставити
підпис про отримання, вказати ПІБ. Без заповнення та подання всіх необхідних документів
Учасником Подарунок не може бути виданий Учаснику.
7.10. Подарунок вважається наданим:
7.10.1 з моменту підписання Учасником накладної про його отримання (в разі самовивозу
Подарунку);
7.10.2 з моменту вручення Подарунку представником служби доставки (в разі здійснення доставки
за допомогою третіх осіб);
7.10.3 з моменту відправлення Учаснику на його e-mail, вказаний при реєстрації, електронної версії
бланка оплаченої послуги (яка є Подарунком), яка надає право на отримання цієї послуги.
8. СПИСАННЯ БОНУСІВ

8.1. В рамках участі в Програмі встановлюється базовий термін, протягом якого Учасники можуть
використовувати накопичені ними Бонуси. Такий термін встановлюється в кількості 12
(дванадцяти) календарних місяців з моменту їх нарахування на рахунок. Бонуси не використані
Учасником протягом зазначеного періоду, будуть вважатися простроченими, і будуть анульовані.
8.2. Організатор має право списати з Рахунку Учасника Програми будь-які Бонуси, нараховані
помилково, або будь-які Бонуси, нараховані за угодою, яка була скасована, в результаті чого
відбулось повернення Товару, відмова від прийняття Товару, а також Бонуси, які підлягають
списанню, відповідно до умов даних Правил. При цьому Організатор має право не повідомляти
Учасника Програми про списання Бонусів за підстав, зазначених у даному пункті Правил участі в
Програмі.
9. ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ
9.1. Для здійснення повернення Подарунків, розрахунок за які було здійснено за допомогою
Бонусів, Учасник направляє на адресу Організатора письмову заяву про бажання зробити
повернення із зазначенням найменування Подарунку і реквізитів для повернення грошових коштів.
9.2. При поверненні Подарунків, розрахунок за які було здійснено за допомогою Бонусів,
повернення грошових коштів Учаснику проводиться в розмірі суми, прийнятої до оплати за даний
Подарунок. Кількість бонусів, списаних при отриманні Подарунку, підлягає зарахуванню на Рахунок
Учасника.
9.3. При поверненні Товару, при придбанні якого на Рахунок Учасника було нараховано Бонуси,
кількість бонусів, нарахованих на Рахунок за придбання цього товару, підлягає списанню з Рахунку
Учасника.
9.4. У разі здійснення операцій з обміну Подарунку на аналогічний або його заміні на інший
Подарунок , за бажанням Учасника допускається такий обмін / заміна Подарунку . При цьому , якщо
кількість балів , необхідних для отримання аналогічного чи іншого Подарунку , відрізняється від
кількості балів , витрачених на отримання першого отриманого Подарунку , різниця Бонусів
підлягає відповідному поверненню або додатковому списанню з Рахунку.
9.5. Для здійснення операцій з обміну Подарунку, розрахунок за який був проведений з
використанням Бонусів, на аналогічний або його заміні на інший Подарунок Учасник направляє на
адресу Організатора письмову заяву про бажання провести обмін/заміну із зазначенням
найменування

Подарунку,

який

обмінюється/замінюється,

Подарунку,

на

який

обмінюється/замінюється.
9.6. Вартість послуг доставки Подарунка, який повертається або підлягає обміну/заміні, а також
послуг доставки з обміну/заміни Подарунку оплачується Учасником.
9.7. Здійснення повернення, обміну, заміни Подарунків здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про захист прав споживачів».

10. АНКЕТА ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Особа, яка бажає стати Учасником Програми при заповненні електронної анкети на веб-сайті
Програми, надає свої персональні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми.
Заповнення анкети Учасника є обов'язковою умовою повноправної участі в Програмі.
10.2. Заповнена Анкета підтверджує згоду (дозвіл) Учасника Програми на надання Організатору
Програми права на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну,
поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення і т.д.) персональних даних,
зазначених у поданій їм Анкеті, з метою персоніфікації особи як учасника Програми, в т.ч. для
участі у всіх акціях і заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми,
а також згоду на передачу його персональних даних третім особам з метою забезпечення їх
обробки. Дані Учасника, зазначені в анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають
відповідальні особи, які забезпечують їх обробку та сам Учасник, а також ці дані можуть бути надані
на вимогу правоохоронних та (або) іншим органам відповідно до чинного законодавства України.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Організатор на свій розсуд має право вносити будь-які зміни до чинних Правил участі в
програмі і в список Партнерів в будь-який час. Інформація про зазначені зміни буде розміщуватися
на Сайті Програми.
11.2. Організатор та/або Партнери також залишають за собою право вносити будь-які зміни і в
будь-який час без попереднього повідомлення і виключно на їх розсуд до переліку товарів, робіт і
послуг, щодо яких нараховуються Бонуси, і змінювати кількість Бонусів, які Учасники отримують в
результаті придбання таких товарів, робіт і послуг, список і доступність привілеїв для кожного
Учасника.
11.3. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити Програму в будь-який час
з повідомленням Учасника за 30 (Тридцять) календарних днів. Організатор не несе
відповідальності за переривання або припинення Програми по відношенню щодо будь-якого
Рахунку Учасника Програми, включаючи, але не обмежуючись, відповідальністю за Бонуси на
Рахунку Учасника в момент призупинення або припинення Програми.
11.4. Партнери не уповноважені представляти, робити заяви або давати гарантію від імені
Організатора крім відповідних повноважень, передбачених цими Правилами чи іншими
документами, узгодженими з Організатором. Організатор не бере на себе зобов'язань щодо таких
заяв або гарантій, що перевищують надані повноваження.
11.5. Повідомлення вважається зробленим від імені Організатора Учаснику, якщо воно
відправлено на поштову або електронну адресу Учасника, а також, якщо воно зроблено по
телефону або по sms на номери, зазначені в Анкеті, або розміщено на Сайті Програми.
11.6. Організатор не несе відповідальності за якість товарів, які надаються Партнерами.
11.7. Організатор не несе відповідальності за достовірність даних, що надаються Учасниками.

11.8. Програма розрахована виключно для особистого користування особами, які є Учасниками
Програми.
11.9. Учасник несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, що мають місце при коректному
введенні пароля, необхідного для входу в Особистий кабінет на Сайті Програми та/або при
коректному вводі коду, отриманому в смс-повідомленні на номер Учасника
11.10. Учасники, які беруть участь в спеціальних пропозиціях та акціях Програми, повинні
ознайомитися з правилами даних пропозицій та акцій на сайті і дотримуватися їх.
11.11. З іншими Правилами, які не включені в дані Правила, можна ознайомитися в спеціальних
розділах Сайту.

