Правила участі у Фестивалі
Allo Mobile Game Fest
I.

Загальні положення.

Allo Mobile Game Fest – сукупність популяризуючих заходів на підтримку мережі
магазинів «АЛЛО», що відбуватимуться у торгових центрах у п’ятьох містах України
(далі – Захід/Фестиваль).
Організатор Заходу(Фестивалю) - ТОВ «Старлайт Розваги».
Мета проведення Заходу (Фестивалю) – популяризація мережі магазинів «АЛЛО».
II.

Вимоги до учасників Заходу (Фестивалю)

У Заході можуть приймати участь учасники віком від 14 років. Учасники віком до 14
років можуть приймати участь лише за письмовим погодженням офіційних представників
та у їх супроводі.
III.

Порядок участі у Заході (Фестивалі)

Для того щоб прийняти участь у Фестивалі необхідно заповнити «анкету учасника»,
allomgf.com.ua
розміщену на сайті ___________________
та чекати на оголошення початку проведення
Фестивалю. Заповнення анкети не гарантує участь учасника у Фестивалі або саме у
обраній ним активності.
Заповнення анкети учасника означає автоматичну реєстрацію заявки на участь у
Фестивалі та конклюдентне погодження учасника з Правилами участі у Фестивалі.
IV.

Персональні дані

Шляхом реєстрації, кожен учасник добровільно надає ТОВ «Старлайт Розваги» повну
згоду на обробку своїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, міста
проживання, номеру телефону, електронної адреси, вікової категорії, вид активності у
якій бажає брати участь, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на
збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо),
знеособлення, блокування та знищення своїх персональних даних.
Кожен учасник підтверджує, що йому повідомлено, що обробка його персональних даних
здійснюється з метою: формування та підтримання обізнаності щодо популяризаційних
заходів мережі магазинів «АЛЛО»; розповсюдження новин, повідомлень, реклами про
заходи, що відбуватимуться в рамках Фестивалю; проведення статистичних та/або
оцінювальних досліджень щодо ефективності проведення Фестивалю».
Кожен учасник підтверджує, що йому повідомлено, що Володільцем персональних даних
є ТОВ «Старлайт Розваги», та що місцезнаходженням персональних даних та Володільця
є м.Київ, вул.І.Шевцова,1.
Кожен учасник підтверджує, що йому повідомлено, що при обробці його персональних
даних Володілець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту
персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,
перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також
інших неправомірних дій.

Обробка персональних даних Володільцем здійснюється за допомогою способів, що
забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: (1) у разі
знеособлення персональних даних; (2) у випадку загальнодоступності персональних
даних; і при дотриманні встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних
даних, вимог до матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій
зберігання таких даних поза інформаційними системами персональних даних відповідно
до чинного законодавства України.
Кожен учасник підтверджує, що йому повідомлено про те, що у будь-який момент часу,
письмово звернувшись до Володільця, він має право запросити перелік імен і адрес будьяких одержувачів персональних даних, ознайомитися з персональними даними,
звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і обробки
персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних
даних для їх уточнення.
Кожен учасник погоджується, що Володілець персональних даних може доручити
обробку персональних даних Розпоряднику без попереднього повідомлення та без
узгодження з учасником. А також погоджується, що Володілець та/або Розпорядник
персональних даних може передати його персональні дані третім особам, в тому числі
контрагентам Володільця та/або Розпорядника бази даних як безкоштовно, так і за плату.
Кожен учасник погоджується, що у випадку передання його персональних даних третім
особам за плату він не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду або
іншого виду компенсацію.
Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист
персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії.
Кожен учасник цим підтверджує, що отримав повідомлення про Володільця персональних
даних, склад і зміст зібраних персональних даних, а також відомості про свої права,
визначені Законом України «Про захист персональних даних» для виконання зазначеної
мети та про можливість передачі свої персональних даних третім особам на розсуд
Володільця та/або Розпорядника бази даних.
Зміст прав, як суб’єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист
персональних даних» учаснику повідомлено та зрозуміло.
Шляхом реєстрації кожен учасник підтверджує, що його вік становить понад 14 років та
розуміє, що у разі участі у Фестивалі до 14 років, він може бути відсторонений від участі у
Фестивалі чи не зможе отримати заохочення від Організатора Заходу.
Шляхом реєстрації, кожен учасник надає добровільну згоду на отримання на електронну
адресу, вказану при заповненні анкети учасника, електронної розсилки з інформацією
(реклама,новини) про заходи Організатора в рамках Фестивалю.
Для участі у кожному окремому заході Фестивалю (вид активності) учасники
зобов’язуються ознайомитись з правилами участі у такому заході, що будуть доведені до
відома учасників додатково.

