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POLIMIN CLUB UKRAINE 
ПРАВИЛА УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ 

ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» 
 
Даними Правилами участі у програмі лояльності «Polimin Club Ukraine» ТОВ «Фомальгаут-
Полімін» (далі за текстом – «Правила») встановлюються офіційні умови проведення 
Програми лояльності «Polimin Club Ukraine» (далі – «Програма»), які визначають період та 
порядок участі в Програмі.  
 
Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про 
інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист 
прав споживачів», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій», 
Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативно-правових Актів України. 
  
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
 
Програма лояльності «Polimin Club Ukraine» – це комплекс заходів, що здійснюється 
Організатором Програми з метою стимулювання товарообігу, популяризації продукції під ТМ 
POLIMIN та створення сприятливих умов для покупців, заохочуючи їх до придбання більшого 
обсягу товарів і здійснення повторних покупок у майбутньому. 
  
Організатор Програми – ТОВ «Фомальгаут-Полімін» (03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2а) 
 
Термін дії Програми – період часу, протягом якого діють ці Правила. 
 
Месенджер – телекомунікаційна служба обміну текстовими, графічними та медіа 
повідомленнями між смартфонами, комп'ютерами або іншими пристроями користувачів 
через комп'ютерні мережі (Інтернет). 
 
Обліковий запис в Месенджері – реєстраційні дані користувача Месенджера, завдяки яким 
відбувається ідентифікація користувача на пристроях, які він використовує (смартфони, 
комп'ютери або інші пристрої користувачів через комп'ютерні мережі). 
 
Чат бот Програми (далі за тексто «Чат-бот») − комп'ютерна програма, розроблена на 
основі нейромереж та технологій машинного навчання, яка веде розмову за допомогою 
слухових, візуальних або текстових методів. Головна його задача – забезпечення підтримки 
Учасників програми задля досягнення їх цілей. Чат-бот працює в режимі 24/7, що надає 
можливість надавати Учаснику Програми підтримку без допомоги оператора. Чат-бот 
Програми реалізовано на основі месенджера Telegram під ім’ям @Polimin Club Ukraine та 
Viber під ім’ям Poliminbot. 
 
QR-code це тип штрих-коду, що може бути розпізнаний камерою телефону. 
 
QR-code Програми − графічне зображення, що може бути розпізнане камерою телефону і в 
якому зашифроване посилання на Чат-ботів Програми в месенджері Telegram та Viber. 
 
Доба – відрізок часу в період однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 
годин 59 хвилин 59 секунд за Київським часом. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Банківський день – робочий день, протягом якого банк здійснює банківські операції у 
системі електронних платежів Національного Банку України. Банківський День позначається 
календарною датою як проміжок часу, протягом якого виконуються технологічні операції, 
пов’язані з проведенням міжбанківських електронних розрахункових документів через 
систему електронних платежів Національного Банку України, за умови, що підсумки 
розрахунків за цими документами відображаються на кореспондентських рахунках банків 
(філій) у територіальному управлінні на ту саму дату. 
 
Спеціальна пропозиція Учасника Програми (далі за текстом – «Спеціальна пропозиція») –  
продукція торговельної марки POLIMIN, яка приймає участь в Програмі і позначена 
спеціальними нижче поданими зображеннями. 

 
 
Всі продукти Спеціальної пропозиції Учасника Програми позначені відповідними 
інформаційними відмітками: «Отримай гроші», «Код у середені», «Polimin Club Ukraine: 
деталі тут» та згідно з п. 9 Правил. 
 
Реєстраційнний код продукту – унікальний 8-значний код (надалі – «Реєстраційний код»), 
який складається з цифр та латинських літер, нанесений всередені упаковки продукції у 
конкретно визначеному місці спеціальною фарбою із зазначенням місця нанесення ззовні на 
упаковці. Кожен код унікальний і може бути зареєстрований лише один раз. 
 
Активний реєстраційнний код продукту – реєстраційний код, який приймає участь в 
Програмі і який не підпадає під обмеження цих Правил. 
 
Потенційний учасник Програми – (далі «Потенційний учасник») будь-яка дієздатна фізична 
особа, яка досягла 18-річного віку, яка придбала Продукцію і виявила бажання приєднатися 
до Програми та не підпадає під обмеження Правил та законодавста України. 
 
Учасник Програми – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку, надала 
згоду та приєдналась до Програми, та пройшла ідентифікацію за належним лише їй 
унікальним номером мобільного телефону, Ідентифікаційним номером фізичної особи та 
паспортними даними громадянина України. 
 
Подарунок – грошові кошти, що виплачуються Учаснику Програми після утримання податків 
та зборів. Розмір виплати встановлюється Організатором згідно з встановленими Правилами 
у п.9. Отримання грошей в рекламних матеріалах може бути позначено як «КЕШБЕК». 
Під отриманням грошей (грошових коштів, грошових виплат) – мається на увазі повернення 
Учаснику конкретно визначеної суми у вигляді Подарунку відповідно до умов правил 
Програми. 
 
Реєстрація – визначені цими Правилами дії фізичної особи, які підтверджують надання 
згоди Участником на участь в Програмі та підтверджують факт ознайомлення, прийняття 
Правил і надавання своєї згоди на обробку (отримання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 
адаптування, зміну, поповнення, використання, поширення, знеособлення, знищення) 
Організатором даних Учасника, в тому числі персональних. 
  
Канали комунікації Програми – Інтернет-сайт, гаряча лінія, чат бот та інші засоби 
комунікації, що застосовуються для контакту між Учасником та Організатором, зазаначені в 
п. 10. Правил. 
 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
2.1. Ці Правила регламентують умови Програми лояльності «Polimin Club Ukraine».  



2.2. Ці правила розроблені та керуються на принципах чесності і взаємоповаги між усіма 
учасниками Програми. 
2.3. Програма проводиться на территорії України за виключенням тимчасово окупованих 
територій та зони проведення ООС (Операції Об’єднаних Сил). 
2.4. Термін дії Правил встановлюється до 31.12.2021 року або до моменту закінчення 
продукції Спеціальної пропозиції Учасника програми. Програма починається з моменту її 
оприлюднення через Канали комунікації Програми. 
2.5. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу. 
 
3. ПОРЯДОК УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ В ПРОГРАМІ 
 
3.1.  Реєстрація у Програмі здійснюється за допомогою Чат-ботів Програми у месенджерах 
Telegram або Viber. 
3.2. Для участі в Програмі Учаснику необхідно здійснити наступні дії: 
3.2.1. Придбати продукцію, яка є Спеціальною пропозицією Учасника Програми. 
3.2.2. Встановити у Мессенджері Telegram Чат-бот Програми за ім’ям @Polimin Club Ukraine 
або у Мессенджері Viber Poliminbot, або перейти за допомогою сканування QR code за 
посиланням, який може бути нанесений на рекламних друкованих матеріалах або на 
упаковці Продукту Спеціальної пропозиції Учасника Програми.  
3.2.3. Підтвердити участь в Програмі та надати згоду з Правилами Програми шляхом 
введення коду з СМС в Чат-бот Програми. Учасник розуміє, що вводячі код з СМС в Чат-бот 
Програми, під час процедури реєстрації, Він своїми діями виявляє згоду з Правилами 
Програми. 
3.2.4. Пройти реєстрацію в Чат-бот, задля чого потрібно вказати/надати наступну 
інформацію:  

• Номер мобільного телефону Потенційного Учасника Програми; 
• Прізвище; 
• Імя; 
• По-батькові; 
• Індивідуальний номер платника податків (ІПН); якщо Потенційний Учасник Програми  

не володієте ІПН, і маєте про це позначку в паспорті - він має надати серію і номер 
паспорта або номер ID картки; 

• Додати у форматі фотографії копію Довідки про присвоєння індивідуального номеру 
платника податків (ІПН); якщо Потенційний Учасник Програми  не володієте ІПН і 
маєте про це позначку в паспорті - він має надати фото всіх заповнених сторінок 
паспорта, та обовязково сторінку де є позначка про відсутність ІПН або ID картки з 
позначкою про відсутність ІПН  в додатку; 

• Номер платіжної картки Учасника, на яку будуть зараховані грошові виплати. Потрібно 
вказати платіжну картку, відкриту особисто на ім'я Учасника. У іншому випадку, може 
бути відмовлено у виплаті. З метою безпеки даних, потрібно надіслати виключно 
номер картки (16 цифр на лицьовій стороні картки). В жодному разі не потрібно 
передавати будь-які інші дані Вашої картки - це може бути небезпечно. 

3.2.5. Зареєструвати Реєстраційний код Продукту.  
3.3. Після надання інформації Потенційним Учасником згідно з п. 3.2.4. Організатор 
Програми має право у разі необхідності вимагати від нього надання додаткової інформації 
та/або документів і до моменту її/їх отримання призупинити участь такого учасника  у 
Програмі. 
3.4. Реєстрація Учасника та допущення його до участі в Програмі здійснюються лише після 
надання повної необхідної інформації від Потенційного Учасника та проходження перевірки її 
Організатором.   
3.5. Рішення щодо допущення Учасника до Програми належить лише Організатору 
Програми. Потенційний Учасник може бути не допущений до участі в Програмі без 
пояснення причин. 
3.6. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Програмі: 

• Працівники та представники Організатора ТОВ «Фомальгаут-Полімін» та будь-яких 
інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Програми; 

• Чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п. 3.6. цих правил, а також 
члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення (дитина, брат, сестра, батько, 
мати, дід, баба); 



• Фізичні особи, які раніше надали Організатору Програми неправдиві чи підробні дані 
або здійснюють діяльність, яка порушує Правила Програми чи чинне законодавство 
України. 

3.7. Організатор Програми має право припинити  подальшу участь Учасника Програми в  
акції, а також відмовити у наданні  Подарунку, якщо Учасник Програми надав неправдиві чи 
підробні дані, а також у випадку виявлення діяльності, яка порушує Правила Програми чи 
чинне законодавство України. 
3.8. У випадку виявлення порушеннь з боку Учасника Програми цих Правил та/або чинного 
законодавста України, його дії будуть розглядатися в порядку та межах чинного 
законодавства. 
3.9. При реєстрації Реєстраційного коду Продукту, ідентифікація Учасника Програми 
здійснюється Організатором за допомогою унікального номеру мобільного телефону, за яким 
було проведено валідацію за допомогою відправлення СМС-повідомлення на етапі 
проходження реєстрації. 
3.10. Для реєстрації Реєстраційного коду Учаснику необхідно перейти в Чат-бот Програми у 
месенджері Telegram або Viber та згідно з його підказками здійснити наступні дії: 
3.11. Обрати кнопку «Мої бонуси», після цього обрати кнопку «Ввести новий код» та ввести 
унікальний 8-значний Реєстраційнний код продукту за використанням латинських літер. Після 
отримання повідомлення в Чат-бот, що «Код прийнято», діючи за підказками Чат-боту 
необхідно надіслати фото Реєстраційнного коду, який було прийнято, і який фізично 
нанесений в середені упаковки продукту. Після отримання повідомлення про успішне 
завантаження фото коду для перевірки чекайте SMS-сповіщення від банку-емітента 
платіжної картки Учасника про зарахування грошових коштів. Для отримання SMS-сповіщень 
необхідно попередньо підключити дану послугу відповідно умов банка-емітента. При 
реєстрації декількох Реєстраційних кодів, кожен наступний код реєструється по алгоритму 
дій, починаючи з обрання кнопки «Ввести новий код» і закінчується повідомленням про 
успішне завантаження фото коду. 
3.12. Учасник зобов’язаний зберігати вирізані Реєстраційні коди «Спеціальна пропозиція» до 
моменту отримання Подарунку. 
3.13. Історія реєстрації Реєстраційних кодів зберігається в Чат-боті Програми. 
3.14. За одну операцію реєстрації коду можливо надіслати лише один Реєстраційний код.  
3.15. Реєстрація Реєстраційного коду не враховується в наступних випадках: 
3.15.1. Якщо було відправлено невірний Реєстраційний код; 
3.15.2. Якщо повідомлення в Чат-боті містить більше або менше символів, ніж правильний 
Реєстраційний код; 
3.15.3. Якщо повідомлення в Чат-боті не містить Реєстраційний код; 
3.15.4. Якщо повідомлення в Чат-боті містить більше, ніж один Реєстраційний код; 
3.15.5. Якщо повідомлення в Чат-боті містить Реєстраційний код, який не може бути 
ідентифікований (містить крім Реєстраційного коду зайві символи, пробіли тощо); 
3.15.6. Якщо повідомлення в Чат-боті відправлене за межами періоду дії Програми, 
встановленого даними Правилами; 
3.15.7. Якщо в повідомленні в Чат-боті не співпадають введені символьні данні  
Реєстраційного коду і дані з фото Реєстраційного коду; 
3.16. Один Учасник Програми має право реєструвати не більше 25 (двадцяти п`яти) Активних 
реєстраційних кодів Продукту протягом доби. 
3.17. В продовж терміну дії Програми Учасники можуть реєструвати необмежену кількість 
Реєстраційніх кодів з урахуванням добового обмеження. 
3.18.  Реєстраційний код може бути зареєстрований виключно в межах Терміну дії Програми. 
3.19. Коректним вважається Активний Реєстраційнний код Продукту, який присутній в 
загальній базі згенерованих Реєстраційних кодів, які використовувалися для нанесення на 
упаковці Продукту, з переліку продуктів Спеціальної пропозиції Учасника Програми 
відповідно до п. 9. Правил. 
3.20.  Порядок дій Учасника, якщо Продукція, визначена як Спеціальна пропозиція Учасника 
Програми, не містить Реєстраційний код або містить нечіткий Реєстраційний код: 
3.20.1   Якщо певна одиниця Спеціальної пропозиції не містить Реєстраційного коду або 
якщо Реєстраційний код нанесено нечітко (брак виробництва партії), що не дає змоги ввести 
символи Реєстраційного коду, Учасник Програми має повідомити про це Організатора 
Програми, надіславши електронного листа на адресу PCU@polimin.ua, обов’язково вказавши  
у листі свій номер мобільного телефлону, який Учасник використовує для участі в Програмі 
або повідомленням за допомогою Чат Бота в Viber або Telegram.  
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3.20.2.  До листа обов’язково має бути додано: копію фіскального чеку (за наявністю), що 
підтверджує придбання Продукції, що належить до Спеціальної пропозиції, чітке фото (або 
відео) дати виробництва на упаковці Продукції зі Спеціальною пропозицією, чітке фото всієї 
лицьової сторони упаковки Продукції зі Спеціальною пропозицією, а також чітке фото 
внутрішньої зони упаковки Продукції, де нанесений або мав бути нанесений Реєстраційний 
код. Всі фото повинні бути належної чіткості, яка дає змогу роздивитись інформацію на них. 
3.20.3.  Організатор Програми повинен опрацювати надіслану інформацію протягом семи 
робочих днів та, у випадку підтвердження відсутності Реєстраційного коду внаслідок браку 
виробництва, надати Учаснику Програми Подарунок на умовах, які відповідають Спеціальній 
пропозиції Продукта на час звернення Учасника, або у разі нечіткості нанесеного 
Реєстраційного коду – перевірити та уточнити такий Реєстраційний код, перевіривши його в 
базі згенерованих кодів. За результатами опрацювання інформації Організатор Програми 
повідомляє Учасника Програми шляхом надсилання відповіді на електронний лист Учасника 
Програми.  
3.20.4.  Оргнізатор за необхідності може затребувати від Учасника надіслати Організатору 
звичайною поштою оригінал упаковки Спеціальної пропозиції Продукта, на якій відсутній 
Реєстраційний код, якщо інформація згідно п.3.20.2 та п.3.20.3 надана не в повному обсязі.  
3.20.5. Організатор має право відмовити Учаснику у наданні Подарунку або в уточненні 
нечіткого Реєстраційного коду, якщо Учасник не надав інформацію відповідно до п.п. 3.20.1 - 
3.20.2, або якщо в результаті перевірки інформації, наданої відповідно до п. 3.20.2, буде 
виявлено, що зображення на фото, наданих Учасником, не є зображеннями упаковки 
Продукції зі Спеціальною пропозицією, або якщо ці зображення є нечіткими. 
3.20.6.  Учасники повинні надіслати Організатору всю інформацію, зазначену у п. п. 3.20.1 - 
3.20.2, не пізніше 18:00 годин останього дня терміну придатності Продукту зі Спеціальною 
пропозицією, зазначеного на упаковці для забезпечення часу, необхідного Організатору для 
опрацювання запитів та підготовки відповідей. Інформація, надіслана після 18:00 години дня, 
коли закінчується термін дії Продукту, розглядатися не буде, без можливості оскарження.  
3.21. Організатор Програми не несе відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією 
Реєстраційних кодів та деякими іншими питаннями, в тому числі: 
3.21.1. За розірвання договірних відносин між оператором (-ами) мобільного зв’язку і, як 
наслідок, неможливість отримання послуг мобільного зв’язку та мобільного інтернету 
Учасником Програми; 
3.21.2. За розірвання договірних відносин між оператором (-ами) мережі Інтернет та/або 
будь-які інші технічні збої в роботі мережі Інтернет і, як наслідок, неможливість реєстрації 
Реєстраційних кодів; 
3.21.3. За затримки SMS-сповіщень, а також будь-які інші технічні збої в роботі операторів 
мобільного зв’язку, що виникли не з вини Організатора; 
3.21.4. За неможливість отримання SMS-сповіщень, якщо оператором мобільного зв’язку в 
конкретному місті (місцевості) така послуга не підтримується; 
3.21.5. За неможливість Учасника взяти участь у Програмі з причин, які не залежать від 
Організатора Програми. 
3.22. Для вирішення спірних питань Учасник Програми може зв’язатися з Організатором 
Програми за контактами, зазначеними у п. 10. цих Правил.  
 
4.    ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ  ПОДАРУНКУ 
 
4.1. Виплата грошових коштів  в якості Подарунку Організатором Програми здійснюєтся  
шляхом безготівкового переказу на банківську платіжну картку Учасника Програми. 
4.2. Банківська платіжна картка Учасника Програми має бути випущена банком який має 
право здійснювати банківську діяльність в Україні. Банківська платіжна картка має бути 
випущена на ім'я Учасника. В іншому випадку, у виплаті буде відмовлено. 
4.3. У випадку, коли у платіжної картки Учасника Програми закінчився термін дії, або за будь-
яких інших поважних причин її треба замінити на іншу, але отриману особисто на ім’я 
Учасника, це можна зробити у Чат-боті Програми. Для цього необхідно обрати кнопку 
«Реєстрація», після цього обрати кнопку «Прив’язати карту» та надати виключно номер 
картки, 16 цифр на лицьовій стороні. В жодному разі не потрібно передавати будь-які інші 
дані Вашої картки - це може бути небезпечно. 
4.4. Перерахування грошових коштів на картку Учасника відбувається в період який 
неперевищує 7 банківських днів з моменту реєстраціїї та перевірки Реєстраційного коду. 



4.5. Повідомлення про зарахування грошових коштів на рахунок Учасника відбувається через 
SMS-повідомлення від банка-емітента платіжної картки Учасника у випадку, якщо така 
послуга присутня, підключена і відповідає тарифам банку.  
4.6. Організатор Програми виступає податковим агентом Учаника Програми і сплачує за 
нього предбачені чинним законодавством податки за отримання Подарунку в тому числі і у 
вигляді грошових виплат.  
4.7. Зобов’язання Організатора по наданню Подарунку згідно Правил Програми вважаються 
виконаними в момент пререрахування коштів на рахунок Учасника. 
4.8. Рішення щодо здійснення виплати грошових  коштів у вигляді  Подарунку належить лише 
Організатору Програми. 
 
5.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА ПРОГРАМИ 
 
5.1.    Права Учасника Програми: 
5.1.1.  Ознайомитися з Правилами Програми. 
5.1.2.  Брати участь в Програмі в порядку, визначеному даними Правилами. 
5.1.3.  Отримувати інформацію про зміну Правил Програми. 
5.2.    Обов’язки Учасника Програми: 
5.2.1.  Виконувати умови цих Правил Програми. 
5.2.2.  Надати Організатору права на використання його зображення, персональних даних, 
фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його участю в Програмі під 
час поширення рекламної інформації про Програму на необмежений термін та без 
обмеження території, не компенсуючи жодних виплат за таке використання. 
 
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ПРОГРАМИ 
 
6.1.    Права Організатора: 
6.1.1. Організатор Програми користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами 
Програми та чинним законодавством України. 
6.1.2. Відмовити у видачі Подарунку Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил у 
повному обсязі. 
6.1.3. Відмовити у видачі Подарунку Учаснику, який надіслав неактивний Реєстраційний код 
Продукту. 
6.1.4. Відмовити у видачі Подарунку Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил 
Програми. 
6.1.5. Відмовити Учаснику у видачі Подарунку у розмірі, який відповідає Спеціальній 
пропозиції Продукту у разі, якщо Учасник не виконав вимог, зазначених вище у п.п. 3.20.1 - 
3.20.2. 
6.1.6. Організатор залишає за собою право вимагати додаткові документи, що ідентифікують 
особистість Учасника для отримання Подарунку або для виконання умов Правил.  
6.1.7. Відмовити Учаснику у видачі Подарунку при підозрі у зловживаннях з боку Учасника, 
щодо його участі у Програмі. 
6.1.8. Організатор залишає за собою право призупинити або завершити проведення 
програми лояльності «Polimin Club Ukraine» без пояснення причин. В оголошенні про 
призупинення чи завершенння в реалізації Програми вказується дата завершення і ця 
інформація розповсюджується через доступні Організатору Канали комунікації не менше ніж 
за 30 днів. 
6.2.    Обов’язки ОРГАНІЗАТОРА: 
6.2.1. Реалізовувати Програму у відповідності до цих Правил.  
6.2.2. Надавати  Подарунки на умовах, які зазначено у п.9. Правил всім Учасникам Програми, 
які виконали всі умови цих Правил. 
 
7.    СПОСОБИ ТА ПОРЯДКИ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ ТА 
ПОТЕНЦІЙНИХ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ ПРО СТРОКИ ТА УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 
 
7.1. Інформування Учасників Програми та потенційних Учасників Програми про умови участі, 
зміни строків дії Програми, зміну умов надання  Подарунків (розміру виплат та їх умови) та 
про інші зміни будуть здійснюватись за допомогою каналів коммуніккації зазначених у п.10. 
7.2. Правила та умови Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором 
Програми протягом усього терміну проведення Програми. Зміна та/або доповнення Правил 



та умов Програми можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Програми та 
оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про умови участі в Програмі. 
Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде 
спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. 
 
8. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКА 
 
8.1. Учасник Програми діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник 
Програми бере на себе всі ризики щодо відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою 
участю в Програмі та отриманням Подарунку.  
8.2.    Пройшовши процедуру реєстрації Учасник підтверджує, що добровільно надає 
Організатору свої персональні дані та надає згоду здійснювати обробку його персональних 
даних, у тому числі: з метою сплати установлених законодавством податків, звітності перед 
ДФСУ, розміщувати персональні дані в базах даних Організатора, поширювати з 
маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не 
суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення цієї 
Програми згідно з Правилами, здійснювати зберігання даних без обмеження за строком та 
територією, їх накопичення, оновлення, зміну (при необхідності). 
8.3. Під час участі в Програмі Потенційний учасник самостійно вводить свої персональні 
данні, а саме: Прізвище, Імя, По-батькові, контактний телефон, інше.  
8.4. У випадку зміни своїх персональних даних Учасник повинен надати Організатору 
оновлену інформацію, звернувшись через канали комунікації Програми з відповідним 
повідомленням. У разі невиконання Учасником даної вимоги Організатор не несе 
відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних 
Учасника Програми. 
8.5. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право: 
– на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Програми як 
володільця/розпорядника його персональних даних; 
– вимагати від Організатора Програми як власника/розпорядника його персональних даних 
уточнення своїх персональних даних; 
– застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення 
законодавства про захист персональних даних. 
8.6.    Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може 
бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження 
конфіденційності. 
8.7.   Організатор Програми 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 Організатор не несе будь-якої відповідальності за 
порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника Програми з розміщення таких 
персональних даних. 
8.8.    Учасник, безпосередньо після реєстрації або в будь-який інший момент, може 
встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього 
Учасник повинен звернутися через канали комунікації Програми з відповідним 
повідомленням. При цьому заборона (обмеження) на використання персональних даних 
Учасника автоматично тягне за собою припинення участі такого Учасника в Програмі та 
призводить до виключення такого Учасника з Програми протягом 30 (тридцяти) календарних 
днів з моменту настання заборони (обмеження) на використання його персональних даних. 
Протягом зазначеного в цьому пункті строку Учасник Програми не має можливості 
отримувати Подарунки від Організатора Програми. Протягом спливу зазначеного строку 
Учасника Програми буде вилучено. 
8.9. Персональні дані будуть зберігатися: до того часу поки Учасник Програми письмово не 
повідомить про виключення його з Учасників Програми, або після повідомлення Організатора 
про завершення дії Програми протягом 60 днів з дати завершення Програми. 
 
 
 
 
 



9. ПЕРЕЛІК ПРОДУКТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, РОЗМІР ВИПЛАТ ПОДАРУНКУ ТА 
ІНШІ ПРИВІЛЕЇ УЧАСНИКІВ 
 
9.1. Перелік продуктів Спеціальної пропозиції Учасника Програми складається з наступних 
Продуктів, за придбання яких Організатором Програми надаються Подарунки у вигляді 
грошових коштів у розмірі: 
9.1.1. Високоеластичний гелевий клей World Series P-25 Adhesive gelfix super elastic grey, 
розмір виплат подарунку за покупку складає 25,00 грн. після сплати податків.  
9.1.2.  Еластичний клей World Series P-24 Еlastic grey, розмір виплат подарунку за покупку 
складає 15,00 грн. після сплати податків. 
9.2. Організатор Програми має право змінити вказаний розмір грошових виплат у вигляді 
Подарунка, про що Організатор Програми повідомляє через Канали комунікації Програми. У 
повідомленні вказуються назва продукту, дата/період, коли зміни вступають в силу, та новий 
розмір грошових виплат, або інші умови. 
9.3. Організатор може змінювати перелік Продуктів, які відносятся до Спеціальної пропозиції 
Учасника Програми без додаткового попередження. Про Перелік продуктів Спеціальної 
пропозиції можна дізнатись в Правилах Програми, які викладені на офіційному сайті 
http://polimin.ua/ або черз Чат-ботів Програми у месенджері Telegram або Viber 
9.4. Кількість продуктів Спеціальної пропозиції обмежена кількістю одиниць доступних для 
продажу. Відповідальність Організатора Програми обмежується кількостю продуктів 
Спеціальної пропозиції. 
9.5. Організатор Програми залишає за собою право збільшити або зменшити Кількість 
продуктів Спеціальної пропозиції, додати або зменшити перелік  продуктів Спеціальної 
пропозиції на власний розсуд. 
9.6. Зовнішній вигляд Продуктів Спеціальної пропозиції, зазначених на інтернет-сайті на 
рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором Програми впродовж 
проведення Програми, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Продуктів з 
Переліку продуктів Спеціальної пропозиції Учасника Програми. 
9.7. В період дії даних Правил Організатор Програми має право проводити інші акції, про що 
буде повідомлятися Учаснику Програми окремо за допомогою Каналів комунікації, а Учасник 
Програми має право приймати в них участь та отримувати винагороду у вигляді Додаткового 
блага відповідно до умов такої акції, незалежно від суми грошової виплати отриманої за 
придбання продуктів Спеціальної пропозиції. 
 
10. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОНТАКТІВ 
 
10.1. Офіційний сайт http://polimin.ua. 
10.2. Офіційна гаряча безкоштовна лінія: 0 800 407 747, часи роботи в робочі дні з  9:00 до 
17:00. 
10.3. Дзвінки на гарячу лінію можуть бути записані задля оцінки якості обслуговуваня або в 
якості доказів. 
10.4. Чат-бот Програми уTelegram @Polimin Club Ukraine у Мессенджері Viber – Poliminbot. 
10.5. Офіційна Viber спільнота - Polimin Club Ukraine. 
10.6. Офіційна електронна адреса Програми PCU@polimin.ua.  
10.7. Юридична адреса: Україна, 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2-А. 
10.8. Організатор: ТОВ «Фомальгаут-Полімін». 
 
11. ІНШІ УМОВИ 
 
11.1. Термін дії  Програми, зазначений у п. 2.4., може бути змінений на розсуд Організатора 
Програми. 
11.2. У випадку відсутності технічної або будь-якої іншої можливості виконання умов 
Програми Організатором Програми, Організатор Програми має право тимчасово або 
повністю призупинити проведення операцій по виконанню цих умов, про що повідомляється 
окремо через Канали комунікації. 
11.3. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила, з 
дотриманням процедур, передбачених цими Правилами. 
11.4. У разі виникнення спірних питань та/або ситуацій, які не врегульовані цими 
Правилами, та/або допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, остаточне 
рішення щодо їх вирішення приймається Організатором Програми. 

http://polimin.ua/
http://polimin.ua/
mailto:PCU@polimin.ua


11.5. Про умови Програми можна дізнатися на офіційному сайті http://polimin.ua або за 
допомогою Чат-ботів Програми. Основні принципи Програми будуть включені в інформаційні 
та рекламні матеріали, які будуть розповсюджуватися під час реалізації Програми. 
11.6. Учаснику Програми забороняється мати декілька реестраціних записів в Програмі. 
11.7. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Програми, є 
остаточними та перегляду не підлягають.    
11.8.    Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Програму 
в порядку, передбаченому в розділах 7 та 10. Правил. 
11.9.    Організатор залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Подарунку 
Учасникам Програми у тому числі:     
11.9.1.   Якщо номер мобільного телефону, за допомогою якого була проведена Реєстрація в 
Програмі, зареєстровано на юридичну особу, та Учасник Програми не може довести, що 
саме він постійно користується цим номером мобільного телефону. 
11.9.2. Якщо сталися затримки в роботі Програми, а також будь-які інші технічні збої сервісів 
третіх осіб, що виникли не з вини Організатора Програми; 
11.9.3.Якщо Учасник надав Організатору Програми не всю інформацію, передбачену цими 
Правилами; 
11.9.4. Якщо Учасник Програми порушив інші положення цих Правил, а також інші умови, 
передбачені чинним законодавством України; 
11.9.5. Якщо у Організатора Програми виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в 
Програмі такого Учасника. 
11.10. З моменту отримання Подарунку Учасник несе ризики щодо його випадкового 
знищення, втрати або псування. Організатор Програми не несе відповідальності за 
подальше використання Подарунку Учасником Програми. 
11.11.    Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-
які інші контакти з Учасниками Програми.  
11.12.    У випадку, якщо Подарунок повернено Організатору Програми у зв’язку з відмовою 
від його отримання Учасником Програми або через надання останнім недостовірної 
інформації щодо своєї платіжної картки, воно не може бути повторно затребуване 
Учасником. Претензії щодо такого неотриманого Подарунку не приймаються.  
11.13.    Для виконання зобов‘язань щодо виконнаня умов Програми Організатор має право 
вимагати від Учасника Програми надання інформації, передбаченої і необхідної для 
здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Учасника в наданні вищезазначеної 
інформації автоматично звільняє Орнанізатора Програми від зобов‘язань щодо виконнання 
умов Програми перед цим Учасником Програми. 
11.14.    Організатор Програми на свій власний розсуд може визнати недійсними всі 
процедури на участь (реєстрацію), а також подальшу участь в Програмі будь-якої особи, яка 
підроблює або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Програми, 
або діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином, або здійснює дії, метою яких є 
досаждання, образа, погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка 
може бути пов‘язана з Програмою. 
11.15.    Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Програми не може здійснюватися так, як 
це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, 
неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим 
втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, 
неконтрольованої Організатором Програми, яка спотворює або стосується виконання, 
безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Програми, Організатор Програми 
може на власний розсуд скасувати, припинити, змінити або тимчасово припинити 
проведення Програми, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Реєстраційні коди. 
11.16.    Всі Учасники Програми самостійно сплачують всі витрати, понесені ними у зв‘язку з 
їх участю в Програмі.  
11.17.    У випадку несанкціонованого  доступу третіх осіб до Облікового запису в Месенджері 
вся відповідальність за їх дії в Програмі лежить на Учаснику Програми, власнику облікового  
запису, з якого були проведені дії. 
11.18. Рішення щодо автентичності Реєстраційних кодів належить лише Організатору 
Програми. 
11.19. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які можуть 
виникнути в результаті дій Учасника Програми. 
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