ПРАВИЛА РОЗІГРАШУ «Відгук напиши - iPad отримай!»
1. Визначення термінів:
1.1. Метою проведення розіграшу «Відгук напиши - iPad отримай!» є популяризація продукції
під ТМ «Westelecom» серед наявних споживачів.
1.2 Розіграш - визначення організатором випадкового переможця за допомогою
інтернет-сайту, що генерує істинно випадкові числа www.random.org, які здобувають право на
отримання подарунків.
1.3. Термін проведення Розіграшу: з 19 березня 2021 року по 30 червня 2021 року 12:00
години.
1.4. Період визначення Переможця Розіграшу: 30 червня 2021 року з 12.00 до 18.00 години.
1.5. Учасники Розіграшу – фізичні особи, які є громадянами України, котрі є чинними
клієнтами компанії ТМ «Westelecom», виконали вимоги пункту 2 цих Правил та згодні з
умовами цього Розіграшу.
1.6. Учасниками Розіграшу не можуть бути працівники або близькі родичі (чоловік/дружина,
діти, брати/сестри, батьки) працівників Організатора Розіграшу та будь-яких інших осіб, які
беруть участь в підготовці та проведенні Розіграшу.
1.7. Не визнаються Учасниками Розіграшу особи, які не зазначили номер особового рахунку у
своїх відгуках, а також ті, що не дотрималися умов пункту 2.2.
1.8. Отримання Подарунку переможцем Розіграшу можливе лише на території м. Одеса та
Одеської області.
2. Умови участі у Розіграші Подарунка у мережах Інтернет.
2.1. Бути чинним клієнтом компанії «Westelecom»
2.2. Учасник Розіграшу повинен у Період проведення Розіграшу написати «теплий» відгук
про компанію ТМ «Westelecom» на платформах:
Facebook - https://is.gd/pp2tWY
Google - https://is.gd/u0Vuf2
2IP - https://is.gd/A8RC5L
2.3. Кожен залишений відгук зараховується окремо. Якщо Учасник залишить свої відгуки на
усіх 3 “платформах” – він потроює свої шанси на перемогу.
3. Порядок Розіграшу Подарунку:
3.1. Організатор Розіграшу публікує інформацію щодо розіграшу на своїй сторінці у
соціальній мережі Facebook та Instagram, а також на офіційному сайті Westelecom.
Організатор Розіграшу слідкує за ходом його проведення, формує базу Учасників Розіграшу з
даних номерів особових рахунків абонентів, що вказуються у відгуках.

З 12.00 до 18.00 години 30 червня 2021 року Організатор за своїм місцезнаходженням
проводить визначення переможця у Розіграші Подарунку шляхом вибору 1 (одного)
випадкового Учасника за допомогою інтернет-сайту, що генерує істинно випадкові числа
www.random.org з бази Учасників Розіграшу.
3.1. Результати Розіграшу Подарунку будуть оголошені 30 червня 2021 року на сторінці
Westelecom у соціальній мережі Facebook та Instagram.
3.2. Відеозапис визначення Переможця Розіграшу Подарунка за допомогою інтернет-сайту,
що генерує істинно випадкові числа www.random.org, буде опубліковано 30 червня 2021 року
на сторінці Westelecom, а також у соціальній мережі Facebook та Instagram.
4. Інші положення.
4.1. Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в
межах та цілях необхідних для проведення Розіграшу та на строк не більший ніж необхідно
для виконання умов Розіграшу. Приймаючи участь в Розіграші, його Учасники
підтверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана
Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися
нею. Одночасно Учасник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами відповідно до
статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
4.2. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків
за цими Правилами у разі настання форс-мажорних обставин.
4.3. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів
на отримання Подарунку та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів
щодо права власності на Подарунок.
4.4. Організатор не несе відповідальності за коректну роботу сайту www.random.org

