
Правила проведення конкурсів на сторінці «МАКСНЕТ» в Instagram

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1.  Конкурс  проводиться  з  метою  популяризації  послуг  ТОВ  «Макснет»,  залучення
користувачів на сторінки компанії в соціальних мережах.

2. Цільова група учасників КОНКУРСУ

2.1. Взяти участь у конкурсі можуть усі бажаючі повнолітні особи.

2.2. Заявку на участь в конкурсі подають усі бажаючі повнолітні особи. Конкурс проводиться
на території України, в місцях надання послуг ТОВ «Макснет».

3. СУТЬ КОНКУРСУ

3.1.  Учасники,  які вказані в розділі  2,  в період дії  конкурсу отримують можливість взяти
участь в конкурсі та в розіграші подарунків.

3.2. Для участі в конкурсі необхідно:

3.2.1.Виконати умови конкурсу, прописані у конкурсному пості або в новині.

3.3.  Виконавши зазначені  в  п.  3.2  дії,  учасники погоджуються  на  участь  у  конкурсі  та  з
умовами, викладеними в цьому Регламенті, і зобов'язуються їх виконувати.

3.4. У розіграші братимуть участь всі учасники, які виконали умови зазначені в пункті 3.2.

3.5.  Подарунки  для  переможців  конкурсу  зазначаються  в  конкурсному  пості  на  сторінці
«МАКСНЕТ» в мережі Instagram і в статті на сайті maxnet.ua в розділі Новини.

3.6. Беручи участь в конкурсі, учасники підтверджують свою згоду на:

3.6.1.  Включення  персональних  даних  учасника  в  базу  Компанії  та  обробку  його
персональних даних (зокрема відомостей, що містяться у паспорті громадянина Україна, а
також інших персональних даних учасника, що містяться у будь-яких документах або копіях
документів)  і  передачу даних  третім  особам (партнерам  компанії),  з  метою забезпечення
реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових
відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, що обумовлені механізмом проведення
розіграшу або пов'язані з ним.

3.6.2.  Проведення  фото-  і  відеозйомки  з  їх  участю  та  можливість  оприлюднення  ім я  іʼ
фотографій,  або  використання  у  будь-яких  друкованих,  аудіо-  та  відеоматеріалах,  засобах
масової інформації, в т.ч. можливість публікації інформації про себе (ім'я, прізвище) у мережі
Інтернет (на сайті maxnet.ua), у тому числі в рекламних цілях, без будь-якої компенсації з
боку Компанії.

3.7. Розіграш подарунків проводиться з використанням системи Random.org, за допомогою
якої  випадковим  чином  визначаються  переможці  конкурсу.  В  день  проведення  розіграшу
обираються  учасники,  які  виконали умови п.3.2  та  відповідають цільовій  групі  учасників
(Розділ 2) і не підпадають під виключення (п.4.1).

3.8.  Результати конкурсу публікуються  в  дату,  зазначену в  конкурсному пості  на  сторінці
компанії в соціальній мережі Instagram.

3.9.  Після  проведення  розіграшу  Організатор  направляє  повідомлення  про  перемогу  на
контактні електронні адреси переможців, в особисті повідомлення в мережі  Instagram, або
оповіщає за контактним номером телефону.



3.10. У разі, якщо Переможець не відповість на повідомлення Організатора протягом 5 (п'яти)
календарних  днів  з  моменту  відправки  повідомлення,  Організатор  має  право  передати
Подарунок тому учаснику, який буде наступним за списком після Переможця.

3.11. Про час і місце отримання подарунків буде повідомлено окремо.

3.12.  Компенсація  подарунків  переможцям  конкурсу  будь-яким  грошовим  або  іншим
еквівалентом не допускається.

4. ВИКЛЮЧЕННЯ

4.1. Взяти участь в конкурсі не можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

5.1. Конкурс проводиться в період, зазначений у конкурсному пості.

5.2. Дата розіграшу подарунків вказується у конкурсному пості.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані учасником конкурсу в
результаті участі в конкурсі та / або використання ним отриманого подарунка.

6.2. Організатор не несе відповідальності, якщо переможець конкурсу не зможе скористатися
подарунком.

6.3. Організатор має право відмовити переможцю конкурсу в наданні подарунка, якщо він
надав про себе  невірну /  недостовірну інформацію або будь-яким іншим чином порушив
правила проведення конкурсу.

6.4.  Учасники  конкурсу  самостійно  несуть  відповідальність  за  достовірність  інформації,
наданої ними інформації (в т.ч. інформації про персональні контактні дані).

6.5.  У разі виникнення ситуації,  яка допускає неоднозначне тлумачення цього Регламенту,
будь-яких спірних питань  та  /  або питань,  не  врегульованих цим Регламентом,  остаточне
рішення приймається Організатором конкурсу Відповідно до вимог чинного законодавства
України.


