Правила Активностi «Мій маленький супергерой Libero»
Назва рекламної активності – «Мій маленький супергерой Libero» (далі – «Правила» та «Активність»
відповідно)
Замовник рекламної Активності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ессiей Хайджин
Україна», код ЄДРПОУ 34356863, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 13, оф. 13.
Виконавець (та технічна підтримка) рекламної Активності: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Золотий Грааль», код ЄДРПОУ 37036886, юридична адреса: 04080, м. Київ вул.
Костянтинівська, буд 64, оф.315.
Термінологія Активності: Рекламна активність під назвою «Мій маленький супергерой Libero» (в
подальшому — Активність) — рекламна активність, що проводиться з метою формування та
підтримки обізнаності, а також залучення нових споживачів та збільшення обсягів продажу товарів
Замовника під ТМ «Libero» (Лiберо). Дана Активність не є лотереєю або азартною грою.
«Територія проведення Активності» — активність проводиться на всій території України, у
глобальній мережі Інтернет, а саме на Cайтi www.superhero.libero.com, крім території Автономної
Республіки Крим та території проведення Антитерористичної операції, виключно з міркувань
безпеки мешканців цих регіонів.
«Заохочення» — заохочення, надане як стимуляція, лояльних до продукції під ТМ «Libero»,
споживачів, Учасників Активності, та яке здобувається на умовах передбачених даними Правилами.
«Учасник» — користувач мережею Інтернет, який підтвердив свою Участь в Активності, виконавши
певні дії передбачені даними Правилами в соцмережах вказаних в даних Правилах. Сайт для участі в
Активності є власністю Замовника, так само як і всі матеріали, розміщені на Сайті, також належать
Замовнику або його Ліцензіарам.
«Конкурсна робота» — фотографія свого малюка віком до трьох років у підгузках Libero Comfort або
трусиках Up and Go колекції Superhero, розміщена на сайті www.superhero.libero.com
1. Участь в Активності
1.1. Брати участь в Активності мають змогу громадяни України (мати та/або батько малолітньої
дитини), яким виповнилось 18 років (є повнолітніми), які постійно проживають на території України,
крім території Автономної Республіки Крим та території проведення Антитерористичної операції,
виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів, та в період Активності виконали умови та
правила цієї Активності (далі – «Учасник Активності»/ «Учасники Активності»);
1.2. Не мають права брати участь в Активності:
- співробітники і представники Замовника та Виконавця Активності, а також їхні родичі (першого
та другого ступеня спорідненості — чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
- власники, працівники чи представники підприємств, організацій, які реалізують продукцію під
знаком для товарів ТМ «Libero» та члени їхніх сімей (першого та другого ступеня спорідненості —
чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
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1.3. Учасниками Активності не визнаються і не мають права брати участь в Активності особи, які не
відповідають вимогам, викладеним в п. 1.1. даних Правил, та/або особи, що не виконали вимоги
передбачені даними Правилами, та/або особи з переліку, викладеного в п.1.2. даних Правил.
1.4. Надання Учасником Активності невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч.
вигаданих, звільняє Замовника та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий
Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі
дані, втрачає право на отримання Заохочення.
1.5. Участь в Активності обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
1.6. Учасники Активності повинні мати паспорт громадянина України й реєстраційний номер
облікової картки платника податків, свідоцтво про народження дитини та бути готовими надати копії
даних документів на вимогу Замовника, фізичної особи — представника Замовника та/або
Виконавця.
1.7. Учасники Активності під час участі в Активності зобов’язуються:
- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Активності;
- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в
Активності.
2. Період проведення Активності
2.1. Загальний період проведення Активності — з 24.10. 2017 року по 24.11.2017 року (далі по тексту
– «Період проведення Активності»), а саме це період протягом якого можна стати Учасником
Активності, та відповідно період в якому визначаються Учасники, що здобувають право на
отримання Заохочень Активності.
2.1.2 Період, протягом якого можна стати Учасником Активності: 24.10.2017 з 00 годин 01 хвилин
за київським часом по 12 годину 00 хвилин за київським часом 24.11. 2017 року включно.
2.2. Замовник Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території та місця
проведення Активності, а також інших умов проведення даної Активності, за умови попереднього
повідомлення про такі зміни шляхом показу повідомлення на сторінці спільнот ТМ «Libero» в соц.
мережах за адресою: https://www.facebook.com/libero.ukraine або
https://www.instagram.com/libero.ukraine, або також на Cайті активності www.superhero.libero.com.
Правила даної Активності розміщені на Cайті активності www.superhero.libero.com.
2.3. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує свою згоду надавати на запит
Замовника Активності письмове погодження на безоплатне використання наданої ним інформації (в
межах необхідних для участі в Активності) Замовником з маркетинговою та/або будь-якою іншою
метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його
(та /або його дитини) імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у тому числі право
публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), іншої інформації з його профайлу у
соціальних мережах (сімейний стан) на сторінці ТМ «Libero» в соц. мережах за адресою:
https://www.facebook.com/libero.ukraine, https://www.instagram.com/libero.ukraine/, а також на Cайті
активності www.superhero.libero.com.
3. Умови участі в Активності
3.1. Для того, щоб взяти участь у Активностi, необхідно:
- зареєструватися на сайті www.superhero.libero.com та завантажити фото малюка;
- розмістити Конкурсну роботу (фотографія свого малюка віком до трьох років у підгузках Libero
Comfort або тусиках Up and Go колекції Superhero, розміщена на сайті www.superhero.libero.ua ), на
сайті www.superhero.libero.ua;
- від одного учасника допускається розміщення однієї Конкурсної роботи. Розповсюдження
фотографії у соціальних мережах необмежене;
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- конкурсна робота повинна бути сфотографована учасником Активностi та показувати свою дитину,
батьком або матір’ю якої є учасник (фотографія свого малюка віком до трьох років підгузках Libero
Comfort або трусиках Up and Go колекції Superhero);
- фото повинно бути кольоровим і не опрацьованим фільтрами.
3.2 Технічні вимоги до завантажуваних учасником фото: допускаються фото у форматі jpeg, jpg, png,
розміром до 2 мб. Не допускаються до участі в Активностi такі формати, як: картини, малюнки,
відбитки, скріншоти, фотомонтаж, комп'ютерна графіка, відео тощо.
∙ Заборонено розміщувати Конкурсні роботи, що містять лайливі слова, непристойні та образливі
образи, порівняння і вислови, в тому числі, щодо статі, раси, національності, професії, соціальної
категорії, віку, мови людини і громадянина, офіційних державних символів (прапорів, гербів, гімнів),
релігійних символів, об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури).
∙ Заборонено розміщувати Конкурсні роботи, що містять демонстрацію і / або опис процесів куріння і
споживання алкогольної продукції, наркотичних речовин, а також пива і напоїв, що виготовляються
на його основі. ∙Конкурснi роботи, що містять елементи насильства, расової, міжнаціональної та
релігійної нетерпимості, матеріали еротичного чи / та порнографічного характеру та інші матеріали,
які можуть не відповідати вимогам Виконавця та іншим вимогам законодавства України.
∙ Заборонено розміщувати Конкурсні роботи, що містять інформацію, яка спрямована на пропаганду
війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті і ворожнечі, а також іншої
інформації, за розповсюдження якої передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність.
∙ Конкурсні роботи не повинні іншим чином порушувати чинне законодавство України.
∙ Конкурсна робота мусить бути створена Учасником. При врученні Заохочення Учасник мусить
за вимогою передати Виконавцю оригінал Конкурснoї роботи.
3.3. Фото викладають учасники акції самостійно на Cайтi http://superhero.libero.com/.
3.4. Конкурсна робота одразу з’являється на Сайтi. Виконавець залишає за собою право вилучати
деякі фотографії з Сайту під час модерації.
Перевірка (модерація) проводиться Замовником або залученими ним або Виконавцем третіми
особами в робочі дні протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту завантаження фотографії
Учасником Активності на Сайті. Замовник залишає за собою право відхиляти фотографії, які
представлені для участі в Активності (завантажені на Сайт), якщо, на думку Замовника, вони не
відповідають даним Правилам або суперечать внутрішній політиці Замовника, або можуть негативно
вплинути на позиціонування на ринку (імідж) знаку для товарів та послуг Замовника. Замовник має
право не доводити до відома Учасників Активності причини, з яких відхилено фотографії від
публікацій на Сайті, так і причини, з яких видалені фотографії з Сайту після їх публікації.
3.5. Найцікавіші на розсуд Виконавця фотографії можуть будуть опубліковані на сторінці спільнот на
сторінці ТМ «Libero» в соц. мережах за адресою: https://www.facebook.com/libero.ukraine,
https://www.instagram.com/libero.ukraine/.
4. Заохочувальний фонд Активності
4.1. Заохочуваний фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Замовником
Активності (збільшена/зменшена або Замовник може включити в Активність додаткові Заохочення,
не передбачені цими Правилами).
4.2. Заохочувальний фонд Активності включає наступні Заохочення:
- 620 (шістсот двадцять) упаковок підгузків Libero Superhero для щоденного розіграшу
поміж учасниками Активності (Заохочення 2 категорії)
- 4 набори із трьох світшотів для членів родини учасника Активності Libero Superhero
для щотижневого розіграшу поміж учасниками Активності (Заохочення 1 категорії)
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4.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобувають право на їх
отримання, тільки за умови належного виконання умов даних Правил Активності. Заохочення
можуть відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах.
4.5. Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для
придбання передбачених Заохочень.
4.6. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення, за
результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином
втратив право на отримання Заохочення, використовується Замовником Активності на власний
розсуд.
4.7. Заохочення Активності призначено для особистого використання Учасником Активності і не
може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.
4.8. Заміна Заохочення Активності грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається. Заохочення Активності обміну не підлягає.
4.9. Замовник/Виконавець Активності не несуть ніякої відповідальності по відношенню до
подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за
неможливість Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а
також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
4.10. Відповідальність Виконавця/Замовника обмежується вартістю та кількістю Заохочувального
фонду Активності, передбаченого даними Правилами.
5. Порядок вибору переможця Активності
5.1. Щоденно протягом терміну дії Активності (31 день), серед усіх учасників Активності за
допомогою random.org обиратиметься по 20 (двадцять) переможців дня. Вони отримають Заохочення
2 категорії. Щотижня протягом терміну дії Активності серед учасників, які поділились Конкурсною
роботою у соцмережі (Facebook) за допомогою random.org обиратиметься 1 (один) переможець, який
отримає Заохочення першої категорії.
5.2. Визначення проводиться на Cайті www.superhero.libero.ua кожного дня впродовж терміну дії
Активності.
5.3. Ім’я та Прізвище переможця дня буде щоденно розміщуватися на Cайті www.superhero.libero.ua
5.4. Головне заохочення має право отримати учасник, який впродовж акції «Мій маленький
супергерой Libero» виконав всі умови активності (завантажив фото зі своєю дитиною у підгузках
Libero Superhero, поділився своєю Конкурсною роботою у соцмережі (Facebook), не видаляв запис у
соцмережі (Facebook) до кінця Активності. Якщо random.org визначає особу в якості переможця
Головного Заохочення, яка не дотрималась вимог щодо розміщення Конкурсної роботи – подарунок
надається наступному, після другої особи, переможцю.
5.5. Один Учасник отримує одне Заохочення. Отримати 2 (два) Заохочення одній особі неможливо.
Якщо random.org визначає одну особу в якості переможця двічі, подарунок надається наступному,
після даної особи, переможцю.
6. Порядок отримання Заохочень Активності
6.1. Учасники Активності, які у відповідності до положень розділу 3 даних Правил, здобули
можливість отримати Заохочення Активності, отримають сповіщення, що відбувається шляхом
інформуванням через приватне повідомлення у соціальній мережі або приватних дзвінків Замовника
на телефонний номер, що був наданий учасником в момент реєстрації на Cайтi
www.superhero.libero.com, повинні на запит Замовника надати наступні документи та інформацію:
вказати прізвище, ім’я, та по-батькові, індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код),
повну поштову адресу для відправки Заохочення, копію паспорта (1 та 2 сторінки).
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6.1.1. У будь-якому випадку, один Учасник Активності може отримати Заохочення тільки 1 раз.
Навіть у випадку якщо його фото будуть обрані Замовником Активності за відповідними критеріями
передбаченими даними Правилами, кілька разів.
6.2. Заохочення Активності надсилається Учаснику Активності, що здобув право на його отримання,
та належним чином виконав усі умови цих Правил, на наступних умовах «EXmoto» за адресою та
іменем, які Учасник вказав у заявці на отримання Заохочення. Заохочення надсилається протягом 36
робочих днів (для Заохочення 2 категорії) та 30 робочих днів (для Заохочення 1 категорії) з моменту
завершення Активності та прийняття необхідної інформації від Учасника Активності.
Увага! Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником
Активності персональних даних. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу
поштових служб та інших служб зв’язку.
6.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною
умовою отримання Заохочень.
6.4. Замовник/Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах,
у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався
таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення
видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними
Правилами проведення Активності.
6.5. Замовник має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке
право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на
одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.
6.6. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками і прав на отримання Заохочень. Замовник/Виконавець не беруть на себе
відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
6.7. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочень Активності, а
також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець.
7. Правові умови
7.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання
такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону
України «Про захист персональних даних» і не потребує письмового дозволу у відповідності до
даних статей Цивільного кодексу України та вказаного Закону.
7.2. Замовник/Виконавець Активності не несе відповідальність за зміст інформації, наданої
Учасниками, і не відповідає перед третіми особами за порушення авторських і суміжних прав на
матеріали, розміщені Учасниками Активності. Учасники погоджуються з тим, що самостійно несуть
відповідальність за будь-які розміщені під час Активності матеріали і за їх відповідність вимогам
законодавства, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання
зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх
осіб, що виникли в зв'язку з розміщенням під час Активності Учасником матеріалів.
7.3. Замовник/Виконавець не компенсують Учасникам вартість послуг операторів, що надають
доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несе
відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами
Активності і має цінності для Учасника, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі
оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Замовник/Виконавець не несе відповідальність за
будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені Замовнику/Виконавцю, та що мали місце в
результаті зловживання сервісами Сайту Активності або порушення даних правил будь-яким
Учасником. Учасники також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець не несе відповідальність
за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник/Виконавець був попереджений
про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний
збиток і витрати, які були понесені внаслідок Учасником Активності.
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7.4. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин,
таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що діє на території проведення Активності, інші непідвладні контролю з боку
Замовника/Виконавця.
7.5. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань,
не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником відповідно до вимог
чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає
оскарженню.
8. Персональні дані
8.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Замовнику та Виконавцю свою повну
згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних під
назвою «Мій маленький супергерой Libero» з метою реалізації вимог податкового законодавства
України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, про ведення заходів рекламного характеру та
маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями —
для надсилання інформації та повідомлень про ТМ «Libero» і т.д. В розумінні Закону України «Про
захист персональних даних» Виконавець є Володільцем бази персональних даних «Мій маленький
супергерой Libero», який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних
даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних. Мета
обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх прав у
зв’язку з проведенням Активності. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази
персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його
персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного
законодавства щодо захисту персональних даних. Права Учасника, як особи персональні дані якої
використовуються у відповідності до положень даних Правил, походять з Закону України «Про
захист персональних даних». Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних,
не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.
Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця
бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та
осіб, яким передаються його персональні дані.
8.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Активності Учасник Активності має надати інформацію
(в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Активності Учасник
підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у
цих Правилах.
9. Інші умови
9.1. Всі результати Активності та/або рішення Замовника є остаточними й оскарженню не
підлягають.
9.2. У разі відмови Учасника від отримання ним Заохочення будь-які претензії Учасника з цього
приводу не приймаються і не розглядаються Замовником/Виконавцем.
9.3. IP-адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено
ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або
програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з
іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Активності. У цьому випадку
Замовник/Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення
до подальшої участі в Активності Учасників приймається самостійно Замовником/Виконавцем, і
оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Активності
незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Активності (до чи після отримання ними
Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент
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недопущення Учасника до подальшої участі в Активності, і при цьому не мають право на
одержання жодних компенсацій від Замовника/Виконавця.
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