ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Акція «Оплати та виграй»
Ці офіційні правила (надалі - Правила) регламентують порядок прийняття участі фізичних
осіб - клієнтів ПрАТ «ДАТАГРУП» (надалі - Організатор) в отриманні послуг Організатора на
умовах Правил Розіграшу (надалі - Правила). Правила розроблені Організатором з метою
заохочення клієнтів в отриманні послуг доступу до мережі Інтернет.
Інформування щодо Правил та умов Розіграшу здійснюється за допомогою анонсування
Розіграшу та розміщення офіційних Правил та умов Розіграшу на web-сайті, який
знаходиться в мережі Інтернет за наступною адресою: https://www.datagroup.ua/, а також
може здійснюватися на розсуд Організатора за допомогою розсилки листів електронною
поштою, смс-повідомлень на наявні в Організатора номери мобільних телефонів учасників
Розіграшу, відповідно наведеного у п. 5 цього Додатку, шляхом розміщення зовнішньої
реклами, тощо.
1. Організатор та Виконавець Розіграшу:
1.1. Організатором та Виконавцем Розіграшу є ПрАТ «ДАТАГРУП» (Адреса: 03005, Україна,
м. Київ, вул. Смоленська, 31-33; Телефон: 044 538 00 08).
1.2. Для проведення Розіграшу та підведення його підсумків Організатор створює
Організаційний комітет (надалі по тексту - Оргкомітет). Оргкомітет у своїх діях керується
чинним законодавством України та цими Правилами і несе відповідальність за їх
дотримання.
2. Мета Розіграшу:
2.1. Метою Розіграшу є популяризація і рекламування послуги доступу до мережі Інтернет, а
також заохочення клієнтів в отриманні послуг доступу до мережі Інтернет та інших послуг,
які надає Організатор.
2.2. Організатор не отримує винагороди від Учасників Розіграшу за їх участь в розіграші.
2.3. Цей Розіграш не є лотереєю, не містить елементів ризику.
2.4. Процедура визначення Учасників Розіграшу, які мають право одержати знижку, не є
азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою,
заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або
умовами конкурсу. Організатор не отримує винагороду від Учасників Розіграшу за їхню
участь в Розіграшу.
3. Територія (місце) проведення Розіграшу:
3.1. Розіграш проводиться на території с. Чайки, Київська обл. де у Організатора є технічна
можливість надання послуги доступу до мережі Інтернет.
4. Період проведення Розіграшу.
4.1. Розіграш знижок відбудеться в три етапи:
 Перший розіграш 12.07.2021
 Другий розіграш 12.08.2021
 Третій розіграш 13.09.2021
за допомогою сервісу www.random.org методом випадкового відбору Учасників з переліку
Учасників Розіграшу.
4.2. Оголошення результатів Розіграшу:
 Перший розіграш до 20.07.2021
 Другий розіграш до 20.08.2021
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 Третій розіграш до 20.09.2021
5. Учасники Розіграшу:
5.1. Учасники Розіграшу - фізичні особи, існуючи абоненти Організатора, які: є громадянами
України; які досягли 18 років; погодилися з усіма умовами Розіграшу, визначеними цими
Правилами, які проживають на території проведення Акції, зазначеній у п. 3 цих Правил та
які протягом періоду з 01.06.2021 до 31.08.2021 (включно) своєчасно сплатили за послуги з
доступу до мережі Інтернет.
5.2. Кількість учасників Розіграшу обмежена згідно з таблицею 1 цього додатку.
Таблиця 1

Номер
розіграшу

Загальна кількість
абонентів які беруть
участь в Акції

Перший
розіграш
12.07.2021

600

Другий
розіграш
12.08.2021

600

Третій
розіграш
13.09.2021

600

Розподілення учасників акції щодо
розіграшу рівня знижки

Кількість абонентів

Рівень знижки

400

20%

150
50
400
150
50
400
150
50

40%
50%
20%
40%
50%
20%
40%
50%

5.3. Учасник Акції може відмовитись від участі в Розіграші написавши письмову відмову на
ім’я Організатора.
6. Умови Розіграшу:
6.1. Особи, які протягом терміну дії Акції своєчасно сплатили за послуги з доступу до мережі
Інтернет, автоматично стають учасниками Розіграшу та можуть отримати знижку в розмірі
20%, або 40%, або 50% від абонентної плати за користування послугами з доступу до
мережі Інтернет ПрАТ «ДАТАГРУП». Розмір знижки визначається випадковим відбором
Учасників у списку.
6.2. Знижка надається на один розрахунковий період* після проведення Розіграшу.
* Під розрахунковим періодом мається період з першого до останнього числа (включно)календарного місяця.
відповідно Загальних Умови та положень про порядок надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «ДАТАГРУП» з
умовами якого можна ознайомитись за адресою: https://www.datagroup.ua/

6.3. Розіграш проводиться за допомогою комп’ютерної програми random.org серед списку всіх
учасників, які відповідають умовам Розіграшу.
7. Підбиття підсумків Розіграшу:
7.1. За дотриманням точності та виконання всіх умов процедури Розіграшу слідкує
Організаційний комітет в кількості трьох осіб.
7.2. До обов’язків Організаційного комітету входить:
7.2.1. Проведення Розіграшу відповідно до цих Правил;
7.2.2. відображення результатів проведення розіграшу у звітах.
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7.3. Список учасників, а саме список номерів договору, які за результатом розіграшів
отримали знижку 20%, або 40%, або 50% будуть викладені на сайті datagroup.ua в розділ
новини, згідно з пунктом 4.2.
7.4. Активація знижки на особовий рахунок Учасника відбувається не пізніше 20 числа
кожного періоду розіграшу, зазначеному в таблиці 2 цього додатку.
Таблиця2
Номер розіграшу
Місяць нарахування знижки
Перший розіграш 12.07.2021

Серпень 2021 р.

Другий розіграш 12.08.2021

Вересень 2021р

Третій розіграш 13.09.2021

Жовтень 2021 р

7.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне
рішення приймається Організатором, ПрАТ «ДАТАГРУП».
7.6. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку
проведення Розіграшу. Зміни та/або доповнення цих Правил та умов Розіграшу можливі у
випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що
визначений для інформування про умови Розіграшу. Такі зміни/доповнення набирають
чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
7.7. Якщо будь-яка умова цих Правил не відповідає вимогам чинного законодавства України,
або в процесі розіграшу стає такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства
України, в такому випадку має застосовуватися відповідне положення законодавства, при
цьому всі інші положення та умови цих Правил залишаються чинними, продовжують діяти і
бути обов’язковими для Учасників
7.8. Усі результати Розіграшу є остаточними й оскарженню не підлягають.
8. Застереження:
8.1. Будь ласка, щоб уникнути непорозумінь - Учасники спочатку зобов'язані прочитати
уважно Правила Розіграшу.
8.2. Просимо звернути увагу, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в
будь-який момент припинити Розіграш, навіть якщо таке припинення відбудеться до його
закінчення. Інформація про припинення Розіграшу буде публікуватися.
9. Персональні дані:
9.1. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних,
розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,
перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших
неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за
порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних
даних.
9.2. Взявши участь в Розіграші, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані,
фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться
Організатором в рамках Розіграшу, можуть бути використані Організатором та іншими
уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та
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відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої
винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.
9.3. Процедура визначення Учасників Розіграшу, які мають право одержати знижку, не є
азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою,
заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або
умовами конкурсу. Організатор Розіграшу не отримує винагороду від Учасників Розіграшу за
їхню участь в Розіграшу.
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