ПРАВИЛА
проведення акції заохочення для працівників АТ «Укрпошта» за прийняту передплату на 2023 рік
на газету «Публіка»
1. ОРГАНІЗАТОР І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Правила проведення акції заохочення для працівників АТ «Укрпошта» за прийняту
передплату на 2023 рік на газету «Публіка» (далі — Акція), яка проводиться ТОВ «Рекламне
агентство «Публіка» (далі — Правила) розроблені відповідно до вимог чинного законодавства
України.
1.2. Організатором і виконавцем Акції є товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне
агентство «Публіка», яке зареєстровано відповідно до чинного законодавства України і
знаходиться за адресою: 04074, Київ, вул. Лугова, 1-А (далі — Організатор).
1.3. Акція проводиться з метою популяризації власного друкованого засобу масової інформації та
залучення нових передплатників газети на 2023 рік.
1.4. Для проведення Акції та підведення її підсумків Організатор наказом директора створює
Комісію з проведення акції (далі — Комісію). Комісія у своїх діях керується чинним
законодавством України, цими Правилами і несе відповідальність за їх дотримання.
1.5. Весь документообіг та спілкування з учасниками акції веде Комісія, зазначена в п.1.4. цих
Правил.
2. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРАВИЛА АКЦІЇ
2.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою листування з АТ
«Укрпошта», розміщення інформації на сайті www.publika.ua та за вхідними дзвінками у Редакцію
Організатора за телефонами 0-800-75-01-02, 067-621-31-21, 095-621-31-21, 073-621-31-21 в будні
дні з 10-00 до 17-00;
2.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку
проведення Акції. Зміни та/або доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх затвердження
Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначені для інформування про
Правила Акції. Такі поправки набирають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде
спеціально визначене безпосередньо змінами та/або доповненнями до цих Правил та умов.
3. ТЕРИТОРІЯ І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться на всій території України (далі — Територія).
3.2. Акція проводиться з 1 листопада 2022 року до 27 січня 2023 року.
3.3. Виплата премій буде відправлятись з 27 січня 2023 року поштовим переказом на адресу
працівника або поповненням на картковий рахунок працівника. Виплата не буде здійснена, якщо
не будуть надані дані, необхідні для здійснення виплати.
3.4. Інформацію працівник ВПЗ / начальник або заступник начальника/ направляє в редакцію з 10
січня 2023 року по 25 січня 2023 року електронною поштою на адресу e-mail:
publika@publika.com.ua або повідомлення (фото) у Вайбер на номер +38067-621-31-21 в форматі
Excel або Word або просто в текстовому форматі за схемою:
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ВАЖЛИВО! Якщо не буде повної інформації, яка потрібна для направлення поштового переказу,
виплата не буде здійсненна.
Працівник СПГР дирекції повинен направити ф.18 станом на 10 січня 2023 року в форматі Excel
по ВПЗ/ПВПЗ, на електронну адресу редакції по кожному індексу: publika@publika.com.ua.
Дозволяється об’єднати дані по одному ВПЗ і направити узагальнену інформацію на одного із
працівників ВПЗ.
3.5. Серед усіх учасників акції 27 січня буде розіграно (переможців буде обрано випадковим
чином за допомогою комп'ютерної програми) додаткові премії: 1 премія — 2 500 грн, 5 премій —
по 1 000 грн, 50 премій — по 250 грн. Загальна сума додаткових премій — 20 000 грн. Результати
розіграшу будуть опубліковані 27 січня 2023 року. на сайті www.publika.ua та будуть передані
керівництву АТ «Укрпошта».
3.6. Терміни проведення Акції може бути змінений Організатором за його власним рішенням
самостійно та/або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені
Організатором до початку проведення акції та/або виходу першої публікації про її проведення.
4. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
4.1. Учасником акції може стати працівник АТ «Укрпошта» (оператор, листоноша,
начальник або його заступник ВПЗ/ПВПЗ ), який оформив три та більше передплат на 2023
рік, кожну на строк від 3 місяців.
4.2. Участь в Акції осіб, передбачених даним розділом, та також направлення інформації згідно п.
3.4. тим самим означає згоду Учасників:
4.4.1. з даними Правилами та їх умовами;
4.4.2. на надання достовірної інформації про себе та згоду на її подальше використання
відповідно до цих Правил та чинного законодавства України, включаючи оприлюднення
даних на сторінках видання;
4.4.3. на надання копій документів.
4.4.4. у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на
обробку та використання своїх ідентифікаційних даних (паспортні дані, ідентифікаційний
номер, номер засобу зв'язку, електронна адреса, місце роботи та/або навчання, інші
персональні дані) виключно в метою виконання вимог податкового законодавства України, з
метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку. Учасники акції заявляють, що згодні на включення з вказаною
метою, їх персональних даних до бази персональних даних «Учасники», власником якої є
ТОВ «Рекламне агентство «Публіка» (код ЄДРПОУ32258935). Ця згода надано безстроково і
беззастережно. Також Учасники Акції заявляють, що ознайомлені зі своїми правами, які
визначені чинним законодавством України у сфері захисту персональних даних та цілями
обробки персональних даних, а також ознайомлені зі змістом ст. 8 Закону України «Про
захист персональних даних».
4.5. Організатор Акції гарантує, що під час збору та обробки (наступного
використання) отриманої інформації про Учасників, він буде дотримуватися всіх
положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації,
захисту персональних даних, а надання Організатором інформації про Учасників третім
особам можливе лише на підставах і в порядку, визначеному чинним законодавством України.
5. ПРЕМІЮВАННЯ
5.1. Премія для учасника акції при оформленні переплати на газету «Публіка» на 2023 рік
становить 25 грн за одну передплату (на строк від 3 місяців), оформлену після 1 листопада

2022 року до 23 грудня 2022 року. Мінімальна кількість передплат, необхідна для участі в
акції — 3 передплати на одного працівника.
Приклади премій:
за 3 передплати — 75 грн,
за 4 передплати — 100 грн,
за 5 передплат — 125 грн,
за 6 передплат — 150 грн,
за 7 передплат — 175 грн,
за 8 передплат — 200 грн,
і так далі...
5.2. Серед усіх учасників акції 27 січня буде розіграно (переможців буде обрано випадковим
чином за допомогою комп'ютерної програми) додаткові премії: 1 премія — 2 500 грн, 5
премій — по 1 000 грн, 50 премій — по 250 грн. Загальна сума додаткових премій — 20 000
грн.
5.3. Оподаткування проводиться за рахунок Організатора відповідно до чинного законодавства
України.
5.4. Організатор має право запросити документи, необхідні для здійснення виплат премій.
5.5. Неможливість зв'язатися з Учасником Акції за вказаною ним інформацією
(телефон, адреса е-mail ), невиконання умов цих Правил, позбавляє такого Учасника права на
отримання премії.
6. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ДОДАТКОВИХ ПРЕМІЙ
6.1. Визначення Учасників, які отримають додаткові премії згідно пункту 5.2. (далі —
Переможців), здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням такої процедури:
6.1.1. Визначення Переможців серед Учасників Акції проходить при членах Комісії
(допускається онлайн присутність членів Комісії за допомогою дистанційних методів зв'язку,
наприклад, Всесвітньої мережі Інтернет) за допомогою програми (мова програмування —
PYTHON v3.5.0), розробленої спеціально для акції, в яку поміщені данні Учасників.
6.1.2. Результати визначення Переможців Акції, які отримали право на подарунки,
оформляються протоколом, який підписується уповноваженими представниками
Організатора — членами Комісії.
6.2. Результати розіграшу будуть опубліковані на сайті www.publika.ua та будуть передані
керівництву АТ «Укрпошта».
6.3. Виплата додаткових премій буде відправлятись з 27 січня 2023 року поштовим переказом на
адресу працівника або поповненням на картковий рахунок працівника.
7. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
7.1. Для отримання премій в рамках цієї Акції Учасник повинен надати Організатору всю
інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену даними Правилами.
7.2. Ця інформація може бути змінена Учасником протягом всього строку проведення Акції
шляхом додаткового інформування Організатора.
7.3. Збір зазначеної інформації дозволить Організатору якнайшвидше передати подарунки особам,
які мають на неї право.
8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Організатор не несе відповідальності за роботу Інтернет провайдерів, операторів зв'язку,
«Укрпошти», будь-які помилки поштових, кур'єрських або інших служб, в результаті яких
поштові та електронні відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або
пошкоджені.
8.2. Організатор не вступає ні в які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції
та/або їх прав на отримання премій.
8.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в
тому числі інформації щодо контактів з ними та адреси).
8.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення
Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не
підлягають перегляду.
8.5. Беручи участь в акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих
Правил та/або відмова Учасника від належного їх виконання вважається відмовою
Учасника (або Переможця) від участі в Акції і відмовою від отримання подарунка, при
цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
8.6. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів
приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання
однієї сторони до запропонованого договору, свою участь в Акції усі Учасники Акції
підтверджують погодженням з цими правилами та зобов'язуються їх виконувати.
9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
9.1. Будь ласка, щоб уникнути будь-яких непорозумінь — спочатку читайте уважно Правила
Акції.
9.2. Просимо взяти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в
будь-який момент припинити Акцію, навіть якщо таке припинення відбудеться до її закінчення. У
такому випадку Переможець визначатися не буде. Інформація про припинення Акції буде
обов'язково оприлюднена.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Ці Правила вводяться в дію з моменту їх затвердження директором і діють до моменту їх
скасування або введення в дію нових правил.
10.2. У випадках, не передбачених Правилами Організатор і Учасники (у тому числі Переможці)
акції керуються чинним законодавством України.
10.3. Якщо з будь-яких причин одне або декілька положень цих Правил втратить юридичну силу
або стане недійсним, то цей факт не впливає на юридичну силу та/або дійсність будь-якого іншого
положення даних правило або всіх інших положень цих Правил.
10.4. Ці Правила доводяться до відома учасників акції шляхом їх розміщення на сайті
www.publika.ua.

