
   

 

   

 

Офіційні правила 

проведення Розіграшу подарунків «КОКО» в ТРЦ «РЕСПУБЛІКА»  

за умовною назвою «Подарунки від «КОКО» 

1. Замовник / Організатор та Виконавець Розіграшу 

1.1. Замовником, Організатором та Виконавцем Розіграшу торговельного маркетингу (надалі — 

«Розіграш») є Приватне акціонерне товариство «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361, місцезнаходження: 

08800, Київська обл., Обухівський район, місто Миронівка, вул. Елеваторна, будинок 1) (надалі — 

«Організатор та/або Виконавець»). 

 

2.   Період та територія дії Розіграшу 

2.1.  Період проведення Розіграшу з 12:00 годин 05 березня 2023 року до 16:00 години 05 березня 

2023 року (за київським часом) (далі — Період проведення Розіграшу). Видача за наявності продукції 

для Розіграшу. 

2.2.  Розіграш проводиться в ТРЦ «Республіка» за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 1. Виконавець 

Розіграшу не несе відповідальності за вивезення продукції Розіграшу за Територію дії Розіграшу. 

Заохочення надаються Переможцям Розіграшу лише в межах Території дії Розіграшу.  

Увага! Цей Розіграш не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, 

а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

 

3. Участь в Розіграші 

3.1. Учасниками Розіграшу можуть бути дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на момент 

прийняття рішення про участь в Розіграші набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 

18-ти років або на інших підставах згідно з нормами чинного законодавства України) та проживають на 

території України та дотримуються виконання всіх умов Розіграшу, зазначених в цих Правилах (надалі 

— «Учасник» або «Учасники»). Фактом участі в Розіграші кожен Учасник підтверджує свою повну згоду 

з усіма умовами даних Офіційних Правил. 

 

4. Умови участі в Розіграші 

4.1. Учасником Розіграшу є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п.3. цих Правил, та 

належним чином виконала усі умови цих Правил. 

4.2. Для участі в Розіграші Учаснику необхідно протягом строку проведення Розіграшу зробити 

фотографію на локації «КОКО» в ТРЦ «Республіка», підписатися на сторінку в соціальних мережах ТМ 

«Наша Ряба» (на вибір з нижчезазначених), завантажити фото з локації в соціальні мережі (Інстаграм чи 

Фейсбук на вибір), відмітити в пості або сторіз сторінку ТМ «Наша Ряба» та заповнити візитку 

безпосередньо на місці проведення Розіграшу. 

1. https://www.instagram.com/nasha.ryaba/; 

2. https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba.  

4.3. Кожен Учасник Розіграшу може брати участь в Розіграші один раз, при умові виконання всіх 

умов участі у Розіграші та наявності візиток на місці. 

4.4. Кожен учасник Розіграшу, який приймає участь у Розіграші – автоматично надає згоду на збір та 

обробку персональних даних. 

 

5. Порядок і спосіб інформування про умови Розіграшу 

5.1. Інформування щодо Правил та умов Розіграшу здійснюється на сайті https://ryaba.ua/actions/. 

5.2. Правила та умови можуть бути змінено та/або доповнено Організатором/Виконавцем Розіграшу 

протягом усього строку проведення Розіграшу. Організатор залишає за собою право скасовувати 

Розіграш. Зміна, доповнення Правил та умов Розіграшу та/або скасування Розіграшу можливі у випадку 

їх затвердження Організатором Розіграшу та опублікуванні на сторінці за посиланням: 

https://ryaba.ua/actions/. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на веб-
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сайті https://ryaba.ua/actions/, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо 

змінами/доповненнями до Правил. 

 

 

6. Заохочення Розіграшу 

 

6.1. Під Заохоченням мається на увазі можливість отримати  подарунок у вигляді дитячого пледу та 

набору дитячого харчування «КОКО», відповідно до умов Розіграшу, вказаних у п.4.2. цих Правил. 

6.2. У випадку, якщо Учасник Розіграшу з певних причин, не залежних від Організатора Розіграшу, 

не має можливості одержати Заохочення, такий Учасник Розіграшу не має права на одержання будь-якої 

іншої (в тому числі грошової) компенсації. 

6.3. Заохочення може бути отримане Учасниками Розіграшу тільки за умови виконання всіх вимог 

цих Правил. 

6.4. Один переможець Розіграшу може отримати лише 1 дитячий плед та 12 баночок дитячого 

харчування «КОКО» згідно Додатку 1 цих Правил. Організатор Акції залишає за собою право 

самостійно обрати смак продукції, який отримує  переможець Розіграшу. 

 

7. Інші умови 

 

7.1. Беручи участь в Розіграші, Учасник Розіграшу підтверджує те, що він повністю відповідає 

вимогам розділу 4 цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно 

їх дотримуватись; підтверджує свою однозначну згоду на використання та обробку наданих 

персональних даних Замовником/Виконавцем Розіграшу з маркетинговою та/чи будь-якою іншою 

метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім 

особам, які мають відповідні правовідносини із Замовником/Виконавцем Розіграшу), зокрема на 

безоплатне використання його імені, прізвища, по-батькові, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів 

про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені, прізвища, по-

батькові і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, цифрових, аудіо - та 

відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом 

використання, а також використання його паспортних та інших ідентифікаційних даних з метою 

фінансового та податкового обліку, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Замовником/Виконавцем Розіграшу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також 

розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

7.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») 

Учасникам Розіграшу повідомляється: 

7.2.1 Володільцем персональних даних Учасників Розіграшу є Організатор. 

7.2.2. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Розіграшу як суб’єкт персональних даних 

підтверджує свою згоду на обробку його персональних даних (прізвища, імені, по батькові, статі, віку, 

номеру мобільного телефону, адреси електронної пошти, іншої персональної інформації) Організатором 

з метою, зазначеною в п. 8.10.3., включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання, 

поширення (в тому числі транскордонну передачу), знеособлення, видалення/знищення персональних 

даних, передачу його персональних даних третім особам, пов’язаним з Організатором та Виконавцем, 

без виплати Учаснику Розіграшу будь-якої винагороди. 

7.2.3. Персональні дані Учасників Розіграшу обробляються з метою забезпечення участі в цьому 

Розіграшу, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері 

бухгалтерського обліку, у тому числі відповідних відносин, що можуть виникнути після закінчення 

Періоду проведення Розіграшу. 

7.2.4. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.10.2. цих Правил, обробляються ім’я, 

прізвище, по батькові, ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, 

адреса реєстрації Учасників Розіграшу тощо. 

7.2.5. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача 

третім особам), знеособлення, знищення персональних даних. 

7.2.6. Розпорядником персональних даних Учасників Розіграшу є Виконавець якому надаються всі 

права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом. 

7.2.7. Персональні дані Учасників Розіграшу без отримання від них окремої згоди та/або 

повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.10.3. цих 

https://ryaba.ua/actions/


   

 

   

 

Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Розіграшу без згоди суб'єкта 

персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом 

України «Про захист персональних даних», і лише (у разі потреби) в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини. 

7.2.8. Персональні дані Учасників Розіграшу будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом 

Періоду проведення Розіграшу, після чого такі персональні дані Учасників Розіграшу можуть 

зберігатися з метою їх використання для рекламних та маркетингових цілей Організатора. Згода 

Учасника Розіграшу на обробку його персональних надається на невизначений строк і може бути 

відкликана. Учасник Розіграшу погоджується на те, що Організатор як володілець бази персональних 

даних припинить обробку персональних даних і знищить персональні дані Учасника Розіграшу протягом 

30 (тридцяти) днів з моменту відкликання Учасником Розіграшу згоди на обробку персональних даних. 

7.2.9. Учасники Розіграшу можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши 

Володільцю персональних даних письмове повідомлення на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при 

цьому вони втратять право на участь в Розіграшу /отримання Подарунків. 

7.3. Факт участі в Розіграшу є згодою Учасника Розіграшу /Переможця на надання персональних 

даних, у тому числі його прізвища, імені, по батькові, статі, віку, номеру мобільного телефону, адреси 

електронної пошти, іншої персональної інформації Виконавцеві/третім особам, визначеним 

Виконавцем, у зв’язку з визначенням Учасника Розіграшу Переможцем Розіграшу та їх обробку 

Виконавцем Розіграшу та/або його уповноваженими представниками, включаючи збір, систематизацію, 

накопичення, зберігання (у тому числі на випадок пред'явлення претензій), уточнення (оновлення, 

зміну), використання (виключно для цілей вручення Подарунків, індивідуального спілкування з 

Учасниками Розіграшу в цілях, пов'язаних із проведенням цього Розіграшу), розповсюдження, 

знеособлення, блокування, знищення персональних даних у цілях, пов'язаних із проведенням цієї 

Розіграшу, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7.4. Беручи участь в Розіграшу, кожен Учасник Розіграшу тим самим підтверджує свою згоду на 

безоплатне використання наданої ним інформації та його особистих даних Організатором з 

маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство 

України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, 

прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою (в 

тому числі Учасник Розіграшу надає свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в 

рекламі у відповідності із ст. 8 Закону України «Про рекламу»), в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені 

та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю 

зі ЗМІ, а також для надсилання інформації (в т.ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень 

за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не 

відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Всі відео- та фотоматеріали, 

зроблені за участю Учасників Розіграшу, створені під час проведення Розіграшу та/чи у зв’язку з 

Розіграшем, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому 

винагорода за це входить до вартості отриманих Подарунків (без додаткових виплат). При цьому всі 

виключні майнові авторські та суміжні права на використання об’єктів інтелектуального права, 

створених за участю Учасників Розіграшу, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в 

тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання 

(сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є 

власністю Організатора. Учасники Розіграшу автоматично дають згоду на подальшу передачу таких 

майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за їх участю, з моменту їх участі у 

Розіграшу. 

7.5. Беручи участь в Розіграшу, кожен Учасник Розіграшу підтверджує, що він ознайомлений із 

правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Розіграшу та/або 

Виконавець Розіграшу та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Розіграшу 

письмове повідомлення про права, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його 

персональні дані. 

 

Права суб’єкта персональних даних: 

• знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 

місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника 

персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації 

уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 



   

 

   

 

• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 

інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

• на доступ до своїх персональних даних; 

• отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім 

випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а 

також отримувати 

• зміст таких персональних даних; 

• пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти 

обробки своїх персональних даних; 

• пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 

володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 

недостовірними; 

• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 

пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а 

також на захист від надання відомостей, які є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та 

ділову репутацію фізичної особи; 

• звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини або суду; 

• астосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних 

даних; 

• вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час 

надання згоди; 

• відкликати згоду на обробку персональних даних; 

• знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

• на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

7.6. У випадку виникнення ситуації, яка заважає проведенню Розіграшу, Замовник приймає остаточне 

рішення про припинення або зміну дати проведення Розіграшу. 

7.7. Замовник Розіграшу не несе жодної відповідальності за не проведення Розіграшу, або не надання 

подарунків у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, 

воєнні дії будь-якого характеру на Території дії Розіграшу, блокади, суттєві зміни у чинному 

законодавстві, яке діє на Території дії Розіграшу, інші непідвласні контролю з боку Замовника Розіграшу 

обставини, що перешкоджають в проведенні Розіграшу та надання подарунків. 

  



   

 

   

 

ДОДАТОК №1  ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ РОЗІГРАШУ 

Назва продукції Артикул 1С МХП 

Пюре м’ясне з курки «Ніжна курочка» для дітей з 6 місяців 

гомог, стерил, консерв (с/б 0,1 кг, г/я 0,6 кг, КОКО) 
11076 

Пюре м'ясо-овочеве «Суп-пюре з курочкою та гарбузом» для 

дітей з 6 місяців гомог, стерил, консерв (с/б 0,19 кг, г/я 1,14 кг, 

КОКО) 

11077 

Пюре м'ясо-овочеве «Суп-пюре з курочкою та овочами» для 

дітей з 6 місяців гомог, стерил, консерв (с/б 0,19 кг, г/я 1,14 кг, 

КОКО)  

11078 

Плед з логотипом «Коко» текстильний 100х140см  ЦБ*0528831 

 

 


