Офіційні умови рекламно-маркетингової акції
«Varto»
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ:
1.1. Замовником та організатором Акції торговельного маркетингу в магазині ТМ «VARUS» за
умовною назвою «Varto споживай – подарунки вигравай!» (надалі — «Акція») є Товариство з обмеженою
відповідальністю «ОМЕГА» (юридична адреса: Україна, 49041, Дніпропетровська обл., Шевченківський район, місто
Дніпро, вул. Панікахи, буд. 15) (надалі — «Організатор»).
1.2. Виконавець акції — Товариство з обмеженою відповідальністю “ОМЕГА”, (код
ЄДРПОУ: 30982361, юридична адреса: Україна, 49041, Дніпропетровська обл., Шевченківський район, місто Дніпро,
вул. Панікахи, буд. 15) (надалі - «Виконавець»).
1.3. Акція проводиться в усіх магазинах мережі ТМ «VARUS»:
м. Бахмут вул. Ювілейна 69
м. Білозерськ вул. Будівельна 17
м. Бровари вул. Короленко 72 м.
Бровари вул. Гагаріна 16
м. Бровари вул. Київська 239
м. Вільногірськ вул. Центральна 26
м. Вишгород вул Дніпровська 1
м. Дніпро вул. Панікахи 15
м. Дніпро вул. Глінки 2
м. Дніпро вул. Богдана Хмельницького 118
м. Дніпро пр. Гагаріна 8а ТЦ «Нагорний» м.
Дніпро бульвар Європейський 1д
м. Дніпро провулок Парусний 10д
м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 56а
м. Дніпро Донецьке шосе 9а
м. Дніпро пр. Олександра Поля 104а ТЦ «Славутич»
м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького 16
м. Дніпро пр. Миру 61а
м. Дніпро Донецьке шосе 110
м. Дніпро пр. Олександра Поля 11 ТЦ «Міріада»
м. Дніпро вул. Січеславська набережна 33
м. Дніпро пр. Героїв 11
м. Дніпро вул. Братів Трофімових 38
м. Дніпро вул. Калинова 9а ТЦ «Міріада»
м. Дніпро вул. 20 Перемоги 43д
м. Дніпро пр. Івана Мазепи 58
м. Дніпро вул. Шолохова 7
м. Дніпро вул. Запорізьке шосе 42
м. Дніпро вул. Робоча 67
м. Дніпро пр. Гароїв 2
м. Дніпро вул. Юрія Кондратюка 8
м. Дніпро вул. Марії Кюрі 5
м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького 36а
м. Дніпро вул. Акієнфієва 9в
м. Дніпро пр. Гагаріна 117 м.
Дніпро вул. Урицького 6а
м. Дніпро вул. Данили Нечая 11
м. Дніпро вул. Данили Галицького 29
м. Долинське вул. Леніна 62
м. Жовті Води вул. Гагаріна 22
м. Запоріжжя вул. Південнокільцева 10а
м. Запоріжжя пр. Соборний 83/85
м. Запоріжжя бульвар Центральний 7
м. Запоріжжя вул. Товарищівська 39 ТЦ «Континент»
м. Запоріжжя вул. Яценко 2
м. Запоріжжя вул. Новокузнецька 13б
м. Запоріжжя вул. Незалежної України 57в
м. Каменське бул. Будівельників 27а
м. Каменське Сировца 7
м. Київ пр. Перемоги 129

м. Київ вул. Бажана 10а
м. Київ Васильковська 34
м. Київ пр. Оболонський 20а
м. Київ бул. Перова 36б
м. Київ вул. Андрія Малишко 3
м. Київ вул. Бальзака 91/29а
м. Київ вул. Харківське шосе 160
м. Київ вул. Вишгородська 45а/5
м. Київ пр. Правди 3а
м. Київ пр. Академіка Палладіна 16/39
м. Київ пр. Оболонський 47/42
м. Київ вул. Волинська 37
м. Київ пр. Бажана 38
м. Київ вул. Жилянська 59
м. Київ пр. Героїв Сталінграду 14г
м. Київ вул. Деміївська 27
м. Київ вул. Костянтинівська 2а
м. Київ вул. Ревуцького 40/2
м. Кривий Ріг мікрорайон 5-й Зарічний 11к
м. Кривий Ріг вул. Косигіна 16
м. Кривий Ріг вул. Мусорського 17 м.
Кривий Ріг вул. Вечірньокутська 1м.
Кривий Ріг вул. Леніна 10а
м. Кривий Ріг вул. Кириленко 23
м. Кривий Ріг вул. Героїв Підпільників 1б
м. Кривий Ріг пр. Гагаріна 47б
м. Кривий Ріг пр. Гагаріна 54в
м. Кривий Ріг вул. Петра Калнишевського 15а
м. Кривий Ріг пр. Металургів 42а
м. Кривий Ріг мкрн. Сонячний 41а
м. Кривий Ріг пр. Південний 35
м. Кривий Ріг пр. 200-річча Кривого Рогу 24
м. Кривий Ріг вул. Незалежної України 16в
м. Кривий Ріг вул. Адмірала Головко 44а
м. Кривий Ріг пр. Почтовий 25
м. Кривий Ріг вул. Івана Авраменко 21в
м. Кривий Ріг вул. Всебратське 58
м. Кривий Ріг вул. Недєліна 43 м.
Кривий Ріг вул. Коротченко 15
м. Кривий Ріг вул. Володимира Великого 36а
м. Краматорськ вул. Марії Примаченко 15
пгт. Магдалинівка вул. Центральна 56
м. Марганець вул. Лермонтова 10а м.
Миколаївка вул. Синецького 19
м. Нікополь вул. Шевченко 223
м. Нікополь вул. Шевченко 81
м. Новомосковськ вул. Сучкова 38
м. Новомиколаївка вул. Українська 33
м. Павлоград вул. Челюскінців 11а
м. Павлоград вул. Нова 2в
м. Павлоград пр. Соборний 97а
м. Павлоград вул. Дніпровська 158а
м. Першотравеньск вул. Школьна 26а
м. Петропавлівка вул. Соборна 10
м. Покровське вул. Центральна 24
м. Світлодарськ пр. Миру 6
м. Селидове вул. Карла Маркса 29
м. Солоне вул. Гагаріна 21
м. Царичанка вул. Першотравнева 1
м. Енергодар вул. Казацька 16в
(далі — «Місце проведення Акції»).
1.4. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови Акції. Зміни

набувають чинності з моменту їх опублікування на сайті www. https://varus.ua, go.varus.ua/varto_priz

2. ПЕРІОД ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Акція проводиться в період з 07 жовтня по 17 листопада 2021 року (6 тижнів) на всій території України (крім
територіїАвтономної Республіки Крим та зони проведення АТО). Дата проведення розіграшів:
1) 15.10.2021
2) 22.10.2021
3) 29.10.2021
4) 05.11.2021
5) 12.11.2021
6) 19.11.2021

3. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:
Офіційні умови акції будуть розміщені на сайтах www. https://varus.ua, go.varus.ua/varto_priz та за телефоном Гарячої
лінії: 0800 30 70 80 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, дзвінки з мобільних - згідно тарифу вашого
мобільного оператора).

•

4. УМОВИ УЧАСТІ:
4.1 Для участі в Акції необхідно:
Купити товари ТМ Varto/Varto Clean/Varto Soft на суму від 50,00 грн одним чеком з обов'язковим впровадженням
ідентифікатора лояльності.
4.2 Якщо покупка зроблена в інтернет-магазині, то клієнт після оплати чека стає учасником розіграшу автоматично.
4.3 Якщо покупка зроблена offline (в супермаркеті), то для участі в розіграші клієнту необхідно зайти на Лендінг даної
акції і зареєструвати там номер чеку, номер бонусної картки VARUS + свій мобільний номер телефону.
4.4 Реєструючись, учасник дає дозвіл на розкриття персональних даних (ПІБ, часткове розкриття номеру телефона)
під час проведення розіграшу та оголошення переможців, а також на отримання рекламних пропозицій VARUS
післяпроведення розіграшу.
4.5 В акції не можуть брати участь, працівники ТОВ «ОМЕГА», а також їх родичі першої лінії (батьки, діти, чоловік,
дружина).
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:
5.1 Переможці будуть визначатися, за допомогою сервісу-генератора випадкових чисел: random.org. В
результаті проведення розіграшу будуть визначені: 3 потенційних переможців і 2 резервних
учасників, які можуть стати переможцями, в разі невиконання потенційними переможцями, офіційних умов
розіграшу.
5.2 Потенційні переможці будуть сповіщені дзвінком на телефон, а також листом, відправленим на електронну
скриньку, зазначених при реєстрації. Організатор не несе відповідальності у разі неправильно зазначених при
реєстрації контактних даних.
5.3 Якщо, використовуючи дані Учасника вказаних при реєстрації, Організатор протягом 1 (одного) робочого дня не
зміг зв'язатися з таким Переможцем Акції, що здобув право на отримання одного з Головних призів, Організатор
зв'язується з Резервним Переможцем Акції, який йде наступним учасником у Резервному списку.
5.4 Після перевірки всіх умов виконання розіграшу список переможців буде розміщено на сайтах:
www.https://varus.ua, go.varus.ua/varto_priz. Розіграш вважається завершеним, коли буде визначено 3
переможців, які виконали всіумови акції. Кожен з переможців здобуває право отримати приз.
5.5 Результати визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання подарунка (головного заохочення
Акції), є остаточними й оскарженню не підлягають.

6. ПЕРЕДАЧА ПРИЗОВОГО ФОНДУ:
6.1 Видачу Призу буде проведено в одному із супермаркетів VARUS (на вибір переможця) в місті проживання
переможця. Видача Головного Заохочення Акції здійснюється за умови його особистої присутності та за умови
надання копій таких документів: оригінал паспорта громадянина України, оригінал реєстраційного номера облікової
картки платника податків.
6.2 Організатор не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, в тому числі грошових, пов'язаних з такою
неможливістю використання/отримання Призу. У такому випадку право отримати Приз переходить до Резервного
Переможця Акції, який йде наступним у Списку, який сформований випадковим комп'ютерним вибором за
допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, тобто учасника під номером два. Такий Резервний

Переможець стає Переможцем Акції і до нього застосовуються вимоги цих Правил.
6.3 Організатор залишає за собою право вносити доповнення і зміни в умови акції. Зміни і доповнення будуть
розміщені на сайтах: www. https://varus.ua, go.varus.ua/varto_priz
6.4 Перелік призів буде вказано на лендінгу go.varus.ua/varto_priz

7. ІНШІ УМОВИ
7.1 Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції з даними
офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції/Переможцем Акції цих Правил або відмова Учасника
Акції/Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції/Переможця
Акції від участі в Акції та Призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або
залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
7.2 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції повідомляється:

• власником отриманих персональних даних від Учасників Акції/Переможця Акції є Організатор;
• персональні дані Учасників Акції/ Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції,
маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

• з метою обробки персональних даних, яка вказана у цих Правил, обробляються ім'я, прізвище, по батькові,
паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти реєстраційний номер облікової картки
платника податків, адреса реєстрації;

• з персональними даними Учасників Акції/Переможців Акції будуть вчинятися наступні дії: збирання, реєстрація,
накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача третім особам), знеособлення, знищення персональних даних, та будь-які інші дії (операції) з
персональними даними, передбачені чинним законодавством України;

•
• 7.3 Розпорядником отриманих персональних даних від Учасників Акції/Переможця Акції є Організатор,
йому надаються всі права та покладаються всі обов'язки, які передбачені Законом;

• персональні дані Учасників Акції/Переможця Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх
можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у цих Правил. Окрім того, передача третім
особам персональних даних Учасників Акції/Переможця без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої
ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це
необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

• персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення
Акції, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України
для виконання мети, яка вказана у цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку
зберігання персональних даних.

7.4 Учасники Акції/Переможець Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово
надіславши Організатору запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в
Акції/отримання Головного Заохочення Акції.
Учасники Акції/Переможець Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист
персональних даних».
7.5 Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції/Переможець Акції надає згоду Організатору на обробку його
персональних даних в об'ємі та на умовах, які вказані у цих Правил.
7.6 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха,
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території
проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. Учасники Акції/ Переможці Акції
мають право на отримання Головного Заохочення Акції тільки у випадку, якщо ними було дотримано всі вимоги цих
Правил.
7.7 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не
урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції відповідно до вимог чинного
законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.8 Організатор не несе відповідальності за неотримання Переможцем Головного Заохочення Акції з причин,
незалежних від Організатора.
У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Головного Заохочення Акції будь-які претензії Переможця Акції з
цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором.
Переможець Акції отримує Приз відповідно до умов цих Правил лише після виконання всіх умов цих правил, а
також надання Організатору або залученим ним третім особам всіх документів, зазначених у цих Правил.
7.9 Організатор не несе відповідальності за:

• неотримання Переможцями Акції Головного Заохочення Акції з вини самого Переможця Акції;
• за неможливість Переможця та/або супроводжуючої його особи, скористатися Головним Заохоченням Акції з
особистих причин Переможця Акції та/або супроводжуючої його особи.
7.10
Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов'язаний вести переписку з
потенційними Учасниками Акції і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов
проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.
7.11
Замовник Акції має право вносити зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції
правил на Сайті Акції. Правила затверджені Організатором Акції та діють протягом тривалості Акції.
7.12

Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.

