Business Use

Small-да зат сатып алу – техника ісі! (әрі қарай – Ережелер)
1. Акцияның атауы
Акция).
2.
Акция
Ұйымдастырушысы
туралы ақпарат.

(әрі қарай – Small-да зат сатып алу – техника ісі!

Атауы
ЖСН
Пошталық
мекенжайы
3. Акцияға Тапсырыс беруші.

«Скиф Трейд» ЖШС, «Скиф Сауда» ЖШС

4. Акцияның өткізілу кезеңі.

4.1. Акцияның жалпы өткізілу мерзімі: 08.06.2022 ж. – 05.07.2022
ж.
4.2. Зат сатып алу мерзімі: соңғы күнді қоса 08.06.2022 ж. –
05.07.2022 ж.
4.3. Акцияға қатысу өтінімдерін қабылдау мерзімі (чекті
https://small.kz сайтында тіркеу): соңғы күнді қоса 08.06.2022 ж.
(Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 00:00) – 05.07.2022 ж. (НұрСұлтан уақыты бойынша сағат 23:59);
4.4. Жеңімпаздарды анықтау мерзімі: апта сайын, соңғы күнді
қоса 06.07.3022 ж. дейін;
4.5. Жеңімпаздарды жариялау соңғы күнді қоса 08.07.2022 ж.
дейін;
4.6. Акцияның бүкіл Жүлделерін беру мерзімі: соңғы күнді қоса
13.08.2022 ж. дейін.

5. Акцияның өткізілу аумағы.

5.1. Акция Қазақстан Республикасының (әрі қарай – ҚР) аумағында
SMALL&Skif бөлшек сауда желісінің барлық дүкендерінде
өткізіледі.
5.2. Акцияның мақсаты Procter&Gamble компаниясының өніміне
тұтынушылардың сұранысын ынталандыру болып табылады.

6. Тауар мен өткізілетін Акцияның
өзара байланысын орнатуға
мүмкіндік беретін Тауар
Белгілерінің Сипаттамасы.

6.1. Акцияға қатысатын тауарлар Procter&Gamble компаниясының
SMALL&Skif желісінде ұсынылған Ariel, Tide, Миф, Lenor, Fairy,
mr Proper, Pampers, Pampers Premium Care, Naturella,
Discreet, Always, Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences, Pro
Series, Safeguard, Blend-a- Med, Oral – B, Gillette, Venus, Old Spice,
Satin Care тауар белгілеріндегі кез келген өнімі болып табылады
(әрі қарай – Тауар).
6.2. 6.1-т. көрсетілген Белгілері бар Тауарлар сатып алынғанын
растау 4.2-т. көрсетілген мерзімде сатып алынған зат үшін сауда
нүктесінен алынған кассалық чек болып табылады, оны акцияның
әрекет ету мерзімінде www.small.kz сайтында тіркеу қажет.

7. Акция қатысушыларына
Ережелер туралы, сондай-ақ Акция
нәтижелері туралы хабарлау тәртібі
мен әдісі.

7.1. Акция Қатысушыларын хабардар ету Акцияның бүкіл өткізілу
мерзіміне
Ережелерді
Интернет
жаһандық
желісіндегі
www.small.kz сайтында орналастыру арқылы жасалады.
7.2. Жеңімпаздар тізімі SMALL&Skif бөлшек сауда желісінің
Instagram әлеуметтік желісіндегі small.skif аккаунтындағы Storiesке орналастырылады.

8. Акцияның жүлде қоры.

8.1. Акцияның жүлде қоры Акцияның Тапсырыс берушісі есебінен
қалыптасады және келесілерден тұрады:

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 75
«Проктер энд Гэмбл Қазақстан Дистрибьюшн» ЖШС (БСН
160640000220)
Мекенжайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Назарбаев д-лы, 240Г

1.
LG F2M5HS6W кір жуғыш машинасы. Саны: 12 (акцияның
бүкіл кезеңінде).
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2.
DeLonghi ECP 31.21/DL кофеқайнатқышы. Саны: 8
(акцияның бүкіл кезеңінде).
3.
Bosch SMS23BW00T ыдыс жуғыш машинасы. Саны: 4
(акцияның бүкіл кезеңінде).
• Жүлделердің модельдері аймақтарда барына байланысты
өзгеруі мүмкін.
8.2. Тапсырыс беруші Жүлделердің Акция Қатысушыларының
күткеніндей болмағаны үшін жауап бермейді, сондай-ақ
Жүлделердің сыртқы түрі, сипаттамалары мен басқа да
ерекшеліктері Акцияның жарнамалық материалдары мен басқа
дереккөздеріндегі суреттерінен өзгеше мүмкін.
8.3. Ешбір жағдайда Жүлделер өз құнының ақшалай баламасына
ауыстырылмайды.
8.4. Акцияға қатысудың растамасы кассалық фискалдық чек болып
табылады.
8.5. Жүлде кассалық фискалдық чекті көрсеткен кезде беріледі.
9. Акцияның шарттары.

Акция Қатысушысы болу үшін және Жүлде ұтып алу
мүмкіндігін алу үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:
9.1. 4.2-т. көрсетілген кезеңде SMALL&Skif бөлшек сауда желісі
дүкендерінен бір чекте 3 000 теңгеден жоғары сомаға
Procter&Gamble кез келген өнімін сатып алып, кассалық фискалдық
чекті сақтап қою қажет.
9.2. Әрі қарай 4.3-т. көрсетілген кезеңде чекті www.small.kz
сайтында тіркеу қажет.
9.3. Чекті сайтта тіркегені үшін төлем алынбайды.
9.4. Бір кассалық чекті Акцияға қатысу үшін Акцияның бүкіл
өткізілу мерзімінде бір рет қана тіркеуге болады.
9.5. Қатысушы Акцияға шексіз қатыса алады (9.1 – 9.2 т.
көрсетілген ережелерді орындау шарт).
9.6. Жүлде ұтыс ойыны Ережелердің 4.4-т. сәйкес Акцияның
өткізілу кезеңінде апта сайын өтеді.
9.7. Акция SMALL&Skif бөлшек сауда желісі дүкендерінің сатып
алушылары арасында ғана өтеді. Басқа дүкендерден алынған
чектер осы Акцияға қатыстырылмайды.
9.8. Акцияның бүкіл өткізілу мерзімінде Жүлделерді алу үшін чекті
бір рет қана пайдалануға болады, ал егер бір кассалық чек бойынша
бірнеше Тауар сатып алынған болса, онда Акцияға қатысу үшін осы
чек бойынша сатып алынған бір затты ғана пайдалану қажет.

10. Акция Жеңімпаздарын анықтау
критерийлері

Жүлделер алатын Акция Жеңімпаздары келесі жолмен
анықталады:
10.1. Апта сайынғы жүлделер иелерін анықтау тіркелген және
өткен апта үшін чектерді жүктеген қатысушылар арасында әр
акциялық апта (барлығы 4 апта) аяқталғаннан кейінгі келесі күні
өтетін болады. Жеңімпазды анықтау «Randomus» арнайы
компьютерлік бағдарламасының көмегімен ұтыс чектерін
кездейсоқ анықтау арқылы өтеді. Жеңімпаздарды анықтаған кезде
Акция Ұйымдастырушысы әр апта сайынғы жүлде үшін бір
жеңімпазды және екі резервтік жеңімпазды таңдайды.
Маңызды: Бір Акция Қатысушысы Акцияның бүкіл кезеңінде ең
көбі 1 (бір) Апта сайынғы жүлде ұтып ала алады.
10.2. Акция Ұйымдастырушысы Жеңімпаздарға ұтыс жайында
Қатысушының www.small.kz сайтында чекті тіркегенде көрсеткен
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байланыс телефон нөмірі бойынша, сондай-ақ SMALL&Skif
бөлшек сауда желісінің Instagram әлеуметтік желісіндегі small.skif
аккаунтындағы Stories-те Жеңімпаздар тізімін орналастыру арқылы
хабарлайды.
Апта сайынғы жүлделердің иелерін анықтағаннан кейін Акция
Ұйымдастырушысы ұтқан Акция Қатысушыларына қатысушының
тіркелу кезінде қолданған ұялы байланыс операторының
абоненттік нөміріне телефон қоңырауын шалу арқылы
хабарлайтын болады. Егер Акция Ұйымдастырушысы жеңімпазды
анықтаған сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде осындай
жеңімпазбен байланыса алмаса, аталған тұлға тиісті жүлдені алу
құқығынан айырылады, ал Акция Ұйымдастырушысы жүлдені
беру үшін резервтік жеңімпазбен байланысады. Егер Акция
Ұйымдастырушысы жоғарыда көрсетілген мерзімде резервтік
жеңімпаздармен байланыс жасай алмаса, онда жеңімпаз болуға
үміткерлер тиісті жүлдені алу құқығынан айырылады, ал
Ұйымдастырушы келесі болып таңдалған Қатысушыны Жеңімпаз
ретінде таңдау құқығын өзіне қалдырады.
Қатысушы Акцияның соңына дейін (Жүлделерді беру
мерзімін қоса алғанда) фискалдық чектің түпнұсқасын сақтап
қоюы қажет.
11. Қатысушының құқықтары.

12.
құқықтары.

11.1. Акция Ережелерімен танысу.
11.2. Акцияға осы Ережелерде белгіленген тәртіп бойынша қатысу,
Ережелердегі өзгертулер туралы ақпаратты алу.
11.3. Акция Ұйымдастырушысынан Акция Ережелеріне сәйкес
Акция туралы ақпарат алуды талап ету.
11.4. Жүлдені беру бойынша талаптарды, атап айтқанда жеке
куәлігін және кассалық фискалдық чектің түпнұсқасын көрсету
талаптарын толық орындағанда Жүлденің берілуін талап ету.

Ұйымдастырушының Ұйымдастырушының құқықтары:
12.1. Ережелердің 9-т. және 10-т. талаптарын орындамаған
Қатысушыға Жүлделерді беруден бас тарту.
12.2. Егер Ұйымдастырушы Қатысушының жіберген сатып алу
туралы Деректерінің жалған және 9.1-т. және 9.2-т. көрсетілген
талаптарға сәйкес келмейтініне күдіктенсе, Ұйымдастырушы
Қатысушыдан сатып алу фактісін растайтын қосымша ақпарат
сұрауға құқылы.
12.3. Ұйымдастырушы Қатысушыдан қажетті мәліметтерді
алмағаны,
соның
ішінде
Акцияның
өткізілуі
кезінде
пайдаланылатын
байланыс
арналарының
техникалық
проблемалары үшін, қате көрсетілген немесе ескірген байланыс
деректерінің салдарынан Қатысушымен байланыс орната алмағаны
үшін жауапты болмайды.
12.4. Ұйымдастырушы осы Ережелерде көрсетілген жағдайлардан
басқа кезде немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасы негізіндегі жағдайлардан басқа кезде Акция
Қатысушысымен жазбаша қарым-қатынас жасамау немесе басқа
байланыс орнатпау құқығын өзіне қалдырады.
12.5. Ұйымдастырушы Қатысушының қандай да бір қатесінің
салдары үшін, соның ішінде (басқаларын қоспағанда) соңғысына
келтірілген шығындар үшін жауапты емес.
12.6. Ұйымдастырушы Қатысушы көрсеткен деректер дұрыс
болмаған жағдайда, Жүлдені қайталап бермейді.
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13. Ұйымдастырушының міндеттері. Ұйымдастырушының міндеттері:
13.1. Акцияны осы Ережелерде белгіленген тәртіпте өткізу.
13.2. Акция Қатысушыларына Жүлделерді беру.
14. Жүлдені алу тәртібі мен мерзімі.

14.1. Жүлденің берілуі 4.6-т. көрсетілген мерзімде жүзеге
асырылады.
14.2. Жеке куәлікті немесе Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қатысушының жеке басын
куәландыратын басқа құжатты, сондай-ақ акциялық тауарды сатып
алғанын растайтын кассалық фискалдық чекті көрсеткен кезде ғана
Жүлде беріледі.
14.3. Жүлдені алу құқығы басқа тұлғаға тек жеңімпаздың жеке
куәлігі мен Жүлдені алу құқығы берілген тұлғаның жеке куәлігінің
түпнұсқаларын көрсеткен кезде ғана беріледі.
14.4. Ұйымдастырушының кінәсі жоқ себептермен алынбаған,
соның ішінде Қатысушылардың қате/шындыққа жатпайтын
ақпарат берулеріне байланысты жеткізілмеген Жүлделер
Қатысушыларға қайта тапсырылмайды.

15. Қосымша шарттар.

15.1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, ҚР
аумағындағы SMALL&Skif бөлшек сауда желісі дүкендерінен зат
сатып алған Қазақстан Республикасының тек кәмелетке толған
азаматы ғана Акция Қатысушысы бола алады.
15.2. Акцияға қатысу автоматты түрде Қатысушының осы
Ережелермен танысқанын және келіскенін білдіреді.
15.3. Акция Ұйымдастырушысы мен Тапсырыс берушінің
қызметкерлері және олармен үлестес тұлғалар (олармен үлестес
болған тұлғалардың қызметкерлері), Акцияны дайындауға
қатысатын ұйымдардың қызметкерлері, сондай-ақ аталған
тұлғалардың отбасы мүшелері Акцияға қатыстырылмайды.
15.4. Акция Ұйымдастырушысы www.small.kz сайтындағы
провайдердің кесірінен болған техникалық ақауларға, сондай-ақ
Акцияны өткізу аясындағы соған байланысты туындаған Акция
Ұйымдастырушысының кінәсінен болмаған кідірістерге жауапты
болмайды.
15.5. Осы Ережелерді, кез келген даулы мәселелерді және/немесе
осы Ережелерде реттелмеген мәселелерді әртүрлі түсіндіретін
жағдайлар туындаған жағдайда, Ұйымдастырушы Ережелерді
құрастырушы ретінде ақырғы түсіндірмесін береді.
15.6. Акция лотерея немесе тәуекелге негізделген өзге ойын болып
табылмайды, қатысқаны үшін төлем жасауды талап етпейді.
Акцияға тапсырыс беруші «Проктер энд Гэмбл Қазақстан
Дистрибьюшн» ЖШС болып табылады.
15.7. Ережелер www.small.kz сайтында жарияланған сәттен бастап
күшіне енеді.
Қандай да бір мәселелер бойынша 8 800 070 7170 қауырт желі
телефоны бойынша қоңырау шалу керек.

16. Ақпараттың құпиялылығы

16.1. Қатысушы Акцияға қатыса отырып, сол арқылы
Ұйымдастырушыға өзінің жеке деректерін (тегі, аты, әкесінің аты,
пошталық индексі көрсетілген нақты тұрғылықты мекенжайы,
мобильді телефон нөмірі, Е-мэйл және оларға берілген басқа да
мәліметтер) өңдеуге, Ұйымдастырушы мен Акцияға Тапсырыс
берушіге жеке деректерді пайдалануға, сондай-ақ осы Акция
шеңберінде құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру мақсатында
деректерді трансшекаралық табыстауды қоса, Акцияны тікелей
жүзеге асыратын және Ұйымдастырушымен тиісті шарт жасасқан
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үшінші тұлғаларға өзінің жеке деректерін беруге өз келісімін
береді.
16.2. Акцияға қатыса отырып, Қатысушы сол арқылы оның жеке
деректеріне қатысты құқықтарымен таныс екенін, соның ішінде
өзінің жеке деректерін өңдеуге берген келісімін қайтарып алуға
болатынын білетінін растайды.
Жеке деректерін өңдеуге берген келісімін қайтарып алған
жағдайда, Қатысушы Акцияға қатыстырылмайды.
Бұл ретте, егер Қатысушы тиісті Акцияның өткізілу мерзімі ішінде
берген келісімін қайтарып алса, онда ол Ұйымдастырушы Акция
Қатысушысынан хабарлама алған сәттен бастап осы Акция
аясында Жүлделерді алу құқығынан автоматты түрде айырылады.
Берген келісімін қайтарып алу туралы хабарлама алған жағдайда,
Акция Ұйымдастырушысы мен оның уәкілеттік берген тұлғалары
Қатысушының жеке деректерін өңдеуді тоқтатып, хабарлама
түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде
жеке деректерді жояды.
16.3. Қатысушылардың жеке деректерімен жұмыс істеген кезде
Ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21
мамырдағы №94-V «Жеке деректер мен оларды қорғау туралы»
Заңының аясында әрекет етеді.
16.4. Жеке деректерді өңдеуге/пайдалануға берген келісім Акцияға
Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы үшін Акцияның өткізілу
мерзімдері аяқталған сәттен бастап 1 (бір) жыл бойы жарамды
болады.
16.5. Жеке деректерге жасалатын әрекеттер тізімі: жинау, сақтау,
тарату (Жүлделерді жеткізу үшін үшінші тұлғаларға беру), Жүлде
Алушыларға Жүлделерді беру үшін, сондай-ақ басқа мақсаттар
үшін пайдалану, жеке деректерді (құжаттаманы сақтау мерзімі
өтісімен) жою.
16.6. Қатысушының жеке деректер субъектісі ретіндегі құқықтары.
Қатысушының құқықтары:
өзінің
жеке
деректерінің
операторлары
ретіндегі
Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші туралы мәліметтер алу.
өзінің
жеке
деректерінің
операторлары
ретіндегі
Ұйымдастырушыдан/Тапсырыс берушіден өзінің жеке деректерін
нақтылау, егер жеке деректер толық емес, ескірген, дәйекті емес,
заңсыз алынған немесе өңдеудің жарияланған мақсаты үшін қажет
болмаған болса, оларды бұғаттау немесе жою.
- өз құқықтарын қорғау бойынша заңмен қарастырылған шаралар
қабылдау.
16.7. Қатысушының толық емес, ескірген, дұрыс емес жеке
деректер бергенінің салдарынан Ұйымдастырушы/Тапсырыс
беруші өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, ол
жауапкершілік тартпайды.
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Покупки в Small – дело техники! (далее – Правила)
1.Наименование Акции (далее –
Акция).
2. Информация Наименование
об
ИНН
Организаторе
Почтовый
Акции.
адрес
3. Заказчик Акции.

Покупки в Small – дело техники!

4. Сроки проведения Акции.

4.1. Общий срок проведения Акции: с 08.06.2022 по 05.07.2022 г.
4.2. Сроки совершения покупок: с 08.06.2022 по 05.07.2022 г.
включительно.
4.3. Сроки приема заявок на участие в Акции (регистрация чека на
сайте https://small.kz): с 08.06.2022 г. (00:00 часов по времени НурСултан) по 05.07.2022 г. (23:59 часов по времени Нур-Султан)
включительно;
4.4. Сроки определения Победителей еженедельно, до 06.07.3022 г.
включительно
4.5. Оглашение Победителей до 08.07.2022 г. включительно
4.6. Сроки выдачи всех Призов Акции: до 13.08.2022 г.
включительно.

5. Территория проведения
Акции.

5.1. Акция проводится на территории Республики Казахстан (далее РК) во всех магазинах торгово-розничной сети SMALL&Skif.
5.2. Целью Акции является стимулирование спроса потребителей на
продукцию компании Procter&Gamble

6. Описание Признаков Товара,
позволяющих установить
взаимосвязь Товара и
проводимой Акции.

6.1. Товарами, участвующими в Акции, является любая продукция
компании Procter&Gamble представленная в сети SMALL&Skif под
торговыми знаками Ariel, Tide, Миф, Lenor, Fairy, mr Proper, Pampers,
Pampers Premium Care, Naturella, Discreet, Always, Pantene, Head &
Shoulders, Herbal Essences, Pro Series, Safeguard, Blend-a- Med, Oral – B,
Gillette, Venus, Old Spice, Satin Care (далее – Товар).
6.2. Подтверждением покупки Товаров, обладающих Признаками,
указанными в п. 6.1., является полученный в торговой точке кассовый
чек за покупку, совершенную в течение срока, указанного в п.4.2.,
зарегистрированный на сайте www.small.kz во время действия акции

7. Порядок и способ
информирования Участников
Акции о Правилах, а также о
результатах Акции.

7.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения
Правил в глобальной сети Интернет на сайте www.small.kz на весь срок
проведения Акции.
7.2. Список победителей размещается в социальной сети Instagram в
Stories аккаунта торгово-розничной сети SMALL&Skif small.skif

8. Призовой фонд Акции.

8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Заказчика Акции и
включает в себя:

ТОО «Скиф Трейд» , ТОО «Скиф Сауда»
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 75
ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн» (БИН
160640000220)
Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Назарбаева, 240Г)

1. Стиральная машина LG F2M5HS6W. Количество: 12 (за весь
период акции).

2. Кофеварка DeLonghi ECP 31.21/DL. Количество: 8 (за весь
период акции).

3. Посудомоечная машина Bosch SMS23BW00T. Количество: 4 (за
весь период акции).
• Модели призов могут меняться в зависимости от наличия в
регионах.
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8.2. Заказчик не несет ответственности за несоответствие Призов
личным ожиданиям участников Акции, а также внешний вид,
характеристики и иные спецификации Призов могут отличаться от их
изображений в рекламных материалах Акции и в других источниках.
8.3. Ни при каких обстоятельствах Призы не могут быть заменены
денежным эквивалентом их стоимости.
8.4. Подтверждением участия в Акции является кассовый фискальный
чек.
8.5. Приз вручается при предоставлении кассового фискального чека.
9. Условия Акции.

Для того чтобы стать Участником Акции и получить возможность
выиграть Приз, необходимо выполнить следующие действия:
9.1. В период, указанный в п.4.2., необходимо совершить покупку
любой продукции Procter&Gamble на сумму от 3 000 тенге в одном чеке
в магазинах торгово-розничной сети SMALL&Skif, сохранить кассовый
фискальный чек
9.2. Далее в период, указанный в п. 4.3, необходимо зарегистрировать
чек на сайте www.small.kz
9.3. Плата за регистрацию чека на сайте не взимается.
9.4. Один и тот же кассовый чек возможно зарегистрировать для участия
в Акции только один раз за все время проведения Акции.
9.5. Участник может принять участие в Акции (выполнить условия,
указанные в п.9.1 – 9.2) неограниченное количество раз.
9.6. Розыгрыш Призов проходит еженедельно, в период срока
проведения Акции, согласно п. 4.4. Правил.
9.7. Акция проводится только среди покупателей магазинов торговорозничной сети SMALL&Skif. Чеки из других магазинов к участию в
данной Акции не принимаются.
9.8. Один и тот же чек возможно использовать для получения Призов
только один раз за все время проведения Акции, а в случае, если по
одному кассовому чеку была совершена покупка нескольких Товаров,
то использовать для участия в Акции можно только одну покупку по
данному чеку.

10. Критерии определения
Победителей Акции

Определение Победителей Акции, получающих Призы, происходит
следующим образом:
10.1. Определение обладателей Еженедельных призов производится
на следующий день по окончании каждой акционной недели (всего 4
недели) среди участников, прошедших регистрацию и загрузивших
чеки за прошедшую неделю. Определение победителя происходит
путем случайного определения выигрышных чеков с помощью
специальной компьютерной программы «Randomus». При определении
победителей Организатор Акции выбирает одного победителя на
каждый еженедельный приз, и два резервных победителя.
Важно: Один Участник Акции может выиграть не более 1 (одного)
Еженедельного приза за весь период Акции.

10.2. О выигрыше Организатор Акции информирует Победителей по
контактному номеру телефона, указанному Участником при и
регистрации чека на сайте www.small.kz , а также путем размещения
списка Победителей в социальной сети Instagram в Stories аккаунта
торгово-розничной сети SMALL&Skif small.skif.
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После определения обладателей Еженедельных призов осуществляется
оповещение Организатором Акции, выигравших Участников Акции
путем телефонного звонка на абонентский номер оператора сотовой
связи, который был использован участником при регистрации. В случае
если Организатор Акции не может связаться с победителем в течение
24 (двадцати четырех) часов с момента определения такого победителя,
указанное лицо лишается права на соответствующий приз, и
Организатор Акции связывается с резервными победителями для
присуждения приза. В случае если Организатор Акции не может в
течение вышеуказанного срока связаться с резервными победителями,
то кандидаты в победители лишаются права на соответствующий приз,
и Организатор оставляет за собой право выбрать в качестве Победителя,
Участника выбранного следующим.
Участнику необходимо сохранить оригинал фискального чека до
конца проведения Акции (включительно сроки выдачи Призов).
11. Права Участника.

11.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
11.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах.
11.3. Требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с Правилами Акции.
11.4. Требовать выдачи Призов при полном исполнении требований по
выдаче приза, а именно предоставление удостоверения личности и
оригинала фискального кассового чека.

12. Права Организатора.

Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче Призов Участнику, не выполнившему
требования п.9 и п.10 Правил.
12.2. В случае возникновения у Организатора подозрений в том, что
присланные Участником Данные о покупке являются фальшивыми и не
отвечающими требованиям, указанным в п. 9.1. и п. 9.2., Организатор
имеет право запрашивать у Участника дополнительную информацию,
подтверждающую факт совершения покупки.
12.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, в том числе за технические
проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных.
12.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в
случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании
требований действующего законодательства Республики Казахстан.
12.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним
затраты.
12.6. Организатор не осуществляет повторное вручение Приза, в случае
неверно указанных Участником данных.

13. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
13.2. Выдать Призы Участникам Акции.
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14. Порядок и сроки получения 14.1. Выдача Приза осуществляется в сроки, указанные в п.4.6.
Приза.
14.2. Приз выдается только по предъявлении удостоверения личности
или иного документа, удостоверяющего личность Участника в
соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан, а также фискального кассового чека, подтверждающего
покупку акционного товара.
14.3. Передача права на получение Приза другому лицу допускается при
предъявлении оригинала удостоверения личности победителя и
удостоверения личности лица, которому передали права на получение
Приза.
14.4. Вручение Призов, не полученных Участниками не по вине
Организатора, в том числе, не доставленные ввиду неправильной/не
соответствующей действительности информации, предоставленной
Участниками, повторно не осуществляется.
15. Дополнительные условия.

15.1. Участником Акции может стать только совершеннолетний
гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на
территории Республики Казахстан, совершивший покупку в магазинах
торгово-розничной сети SMALL&Skif на территории РК.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
15.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и
Заказчика акции, и аффилированные с ними лица (сотрудники
аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих
в подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех
упомянутых лиц.
15.4. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки по вине провайдера на сайте www.small.kz, а также
соответствующие сбои в рамках проведения Акции, в случае, если они
возникли не по вине Организатора Акции.
15.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает
неоднозначное толкование этих Правил, любых спорных вопросов
и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
толкование дается Организатором, как их составителем.
15.6. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске,
не требует внесения платы за участие. Заказчиком Акции является ТОО
«Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн».
15.7. Правила вступают в силу с момента публикации их на сайте
www.small.kz
По вопросам звонить по телефону горячей линии 8 800 070 7170

16.
Конфиденциальность 16.1. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на
информации
обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество,
фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер
мобильного телефона, Е-мэйл, и другие переданные им сведения),
использование персональных данных Организатором и Заказчиком
Акции, а также на передачу его персональных данных третьим лицам,
осуществляющим непосредственную реализацию Акции, и с которыми
Организатором заключен соответствующий договор, включая
трансграничную передачу данных в целях осуществления прав и
обязанностей в рамках настоящей Акции.
16.2. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он
ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, в том
числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку
персональных данных.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник
не допускается к дальнейшему участию в Акции.
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения
соответствующей Акции, то он автоматически лишается права
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получения Призов в рамках данной Акции с момента получения
Организатором от Участника Акции уведомления.
В случае получения уведомления об отзыве согласия, Организатор
Акции и уполномоченные им лица прекращают обработку
персональных данных Участника и уничтожают персональные данные
в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления
уведомления.
16.3. При работе с персональными данными Участников Организатор
действует в рамках Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №
94-V «О персональных данных и их защите».
16.4. Согласие на обработку/использование персональных данных
будет действовать для Заказчика Акции/Организатора в течение 1
(одного) года с момента окончания сроков проведения Акции.
16.5. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача третьим лицам для доставки Призов),
использование для предоставления Призов Получателями Призов, а
также для иных целей, уничтожение персональных данных (по
истечении срока хранения документации).
16.6. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений об Организаторе/Заказчике как операторах его
персональных данных
- требовать от Организатора /Заказчика как операторов его
персональных данных уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
16.7. Организатор/Заказчик не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.

