«Lay’s аз ғана сәттерден үлкен сезімдер ал»
ЖАРНАМАЛЫҚ НАУҚАНЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. «Lay’s аз ғана сәттерден үлкен сезімдер ал» (әрі қарай – «Науқан») ЖАРНАМАЛЫҚ
НАУҚАН ІС-ШАРАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕРІ:
1.1. Науқан «Lay’s» тауар белгілерімен өнімге деген қызығушылықты қалыптастыру және
қолдау, оң имиджді және тұтынушылық сұранысты қалыптастыру мақсатында,
сондай-ақ осы өнімді сату көлемін ұлғайту мақсатында өткізілетін іс-шара болып
табылады. «Lay’s» өнімінің науқан өткізу мерзімінде құны науқан өткізу мерзімінен
тыс оның құнынан аспайды. Осылайша, науқанға қатысатын «Lay’s» өнімін сатып ала
отырып, Науқан Қатысушылары Науқанға қатысу үшін ешқандай қосымша ақы
төлемейді. Науқан лотерея, құмар ойын болып табылмайды, қатысушылардан қатысу
үшін ақы төлеуді талап етпейді
1.2. Науқан Қазақстан Республикасының барлық аумағында (әрі қарай – «ҚР»)
«SMALL&Skif» сауда желісінде өткізіледі;
1.3. ТАПСЫРЫС БЕРУШІ, ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ, НАУҚАННЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ
СЕРІКТЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
1.3.1. Науқан ұйымдастырушысы: «Вимм-Билль-Данн-Центральная Азия-Алматы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жай: Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Алмалы ауданы, Абай даңғ., 109 «В» үй, 401 үймерет (әрі қарай –
«Ұйымдастырушы»)
1.3.2. Науқан Операторы: Ұйымдастырушы тапсырысы бойынша әрекет ететін «Pro Triniti»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
050010, Алматы қ., Зенков к – сі, 22, 4 қабат (әрі қарай- «Оператор»).
1.3.3. Науқанның техникалық серіктесі: Ұйымдастырушы тапсырысы бойынша әрекет ететін
«Скиф Трейд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жай: Қазақстан
Республикасы, 050012, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 75 (әрі қарай - «Серіктес»)
1.4. Осы Науқанды өткізу Ережелері Науқанды өткізу тәртібін, шарттарын, орны мен
мерзімдерін айқындайды, олардың арасында Науқан өткізілетін адамдар тобы, Науқанды
өткізу механикасы, Науқан жүлделерінің ұтыс ойынын өткізу тәртібі, Науқан жүлделерінің
ұтыс нәтижелерін жариялау тәртібі мен мерзімдері, Науқанның апта сайынғы жүлделерінің
және Науқанның бас жүлдесінің жеңімпаздарын анықтау тәртібі мен жариялау мерзімдері,
саны, мөлшері және нысаны, мерзімі, орны және оларды тапсыру / ұсыну тәртібі
көрсетіледі.
− Науқанды өткізу тоқтатыла тұрған немесе мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда
Науқан Ұйымдастырушысы (немесе оның тапсырмасы/тапсырысы бойынша Оператор
(Серіктес) бұл туралы жария түрде хабарлауға міндетті.
1.5. НАУҚАН ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОРНЫ
1.5.1. Науқан өткізудің жалпы мерзімі: 2022 жылғы 03 тамыздан бастап 2022 жылғы 13
қыркүйекке дейінгі кезеңде (қоса алғанда) (әрі қарай - Науқан Мерзімі).
1.5.2. Науқан өткізу уақыты, күні және орны: Науқан Ұйымдастырушымен (немесе оның
тапсырмасы/тапсырысы бойынша Оператор (Серіктес)) Қазақстан Республикасының
аумағында SMALL&Skif сауда желісінің барлық супермаркеттерінде сатып алынған
Науқандық өнімге қатысты өткізіледі. Науқан Ғаламтор желісінде www.small.kz (әрі
қарай «Сайт») (бұдан әрі мәтін бойынша «Науқан өткізу орны») мекен-жай бойынша
орналасқан ғаламтор-ресурста өткізіледі .
1.5.3. Науқанға тіркелу мерзімі, атап айтқанда, осы Ережеде көрсетілген тәртіпте чектерді
Сайтқа тіркеу кезеңі: 2022 жылғы 03 тамыздан 2022 жылғы 00:01 -ден бастап 13
қыркүйек сағат 23: 59-ға дейін (мұнда, бұдан бұрын және бұдан әрі мәтін бойынша Нұрсұлтан қ., ҚР уақыты бойынша көрсетіледі).
1.5.4. Науқан Жеңімпаздарын анықтаудың жалпы мерзімі: 2022 жылғы 03 тамыздан бастап
2022 жылғы 14 қыркүйекке дейінгі кезең (екі күнді қоса алғанда)

Науқан Жүлделерін алуға құқық алған тұлғаларды анықтау күні, атап айтқанда:
Науқан Жүлделерінің ұтыс ойындарының жеңімпаздарын осы Ережеде белгіленген
тәртіпте:
−
−
−
−
−
−

2022 ж. 10 тамыз
2022 ж. 17 тамыз
2022 ж. 24 тамыз
2022 ж. 31 тамыз
2022 ж. 07 қыркүйек
2022 ж. 14 қыркүйек

−

Науқан Жүлделерін осы Ережелерге сәйкес айқындалған алушыларға берудің
жалпы мерзімі: 2022 ж. 11 тамызынан бастап 2022 ж. 30 қыркүйегіне дейін (екі күнді
қоса алғанда).
1.6.
НАУҚАНДЫҚ ӨНІМ
1.6.1. Науқан төменде көрсетілген «Lay’s» тауар белгілерімен өткізілетін өнімге қатысты
өткізіледі (бұдан әрі бірлескен ескертулер – тиісінше «Өнім» және «Өндірілген зат»):
Өнімнің атауы
Lay’s Краб 81г
Lay’s Ірімшік 81г
Lay’s Қаймақ Көкөніс 81г

Сызықшалы код
4690388110390
4690388110215

Lay’s Тұздалған 81г

4690388110277
4690388110253

Lay’s Жасыл Жас Пияз 81г

4690388110239

Lay’s Бекон 81г
Lay’s Паприка 81г
Lay’s Кәуап 81г
Lay’s Бұдыр Паприка 81г

4690388110192
4690388110413
4690388110550
4690388110338
4690388110314

Lay’s Гриль қабырғалар 81г
Lay’s Бұдыр Лобстер 81г
Lay’s Тандырдағы ет 81г
Lay’s Бұдыр Нәзік Ірімшік Пияз 81г
Lay’s Қаймақ қосылған ақ саңырауқұлақтар
81г
Lay’s Жас Жасыл Пияз140г
Lay’s Қаймақ Көкөніс 140г
Lay’s Краб 140г
Lay’s Ірімшік 140г
Lay’s Кәуап 140г

4690388110352
4690388110536
4690388110512
4690388110376
4690388111199
4690388111250
4690388111274
4690388111359
4690388111335

Lay’s Қаймақ қосылған ақ саңырауқұлақтар
140г

4690388111380

Lay’s Паприка 140г

4690388111427

Lay’s Бұдыр Қаймақ Пияз 140г

4690388111441

Lay’s Бұдыр Лобстер 140г

4690388111465

Lay’s Бұдыр Нәзік Ірімшік Пияз 140г
Lay’s Бұдыр Қыша 140г

4690388111489
4690388111212

Lay’s Тандырдағы ет 140г

4690388111236

Lay’s Гриль қабырғалар140г

4690388111298

Lay’s Бұдыр Чили мен Лайм 140г
Lay’s Бұдыр Албырт Кілегей тұздығы 140г

4690388111311
4690388095864

Lay’s Тұздалған 140г
Lay’s Бұдыр Паприка 140г

4690388111403
4690388095758

Lay’s Жасыл Пияз 225г

4690388050542

Lay’s Қаймақ Көкөніс 225г

4690388050535

Lay’s Қаймақ-Пияз 225г

4690388050474

Lay’s Краб 225г

4690388106645

Lay’s Стакс Хош Иісті Қабырға Барбекю
140г

4690388108977

Lay’s Стакс Жасыл Пияз 140г

4690388108953

Lay’s Стакс Король Крабы 140г

4690388108960

Lay’s Стакс Нәзік Қаймақ Пияз 140г

4690388108991

Lay’s Пештен Қаймақ қосылған 85г

4690388058166

Lay’s Пештен Нәзік Ірімшік Көкөніс 85г

4690388058142

Lay’s Пештен Қаймақ Хош иісті Шөптер
85г

4690388106270

Lay’s Пештен Өткір Паприка 85г

4690388106294

Lay’s Пештен Король Крабы 85г

4690388104252
4690388107581

Lay’s Ірімшік 50г
4690388107574
Lay’s Краб 50г
4690388108847
Lay’s Паприка 50г
4690388108854
Lay’s Кәуап 50г

Lay’s Жасыл Жас Пияз 50г

4690388108052

1.6.2.

Өнім Қатысушымен Ереженің 1.5.2-тармағында көрсетілген мерзімде, Осы Ереженің
1.5.2-тармағында анықталған Науқан өткізу Орнында сатып алынуы тиіс.

2.
2.1.

ЧЕКТЕР
Бақылау-кассалық машинасы-тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді
өткізу кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар туралы ақпаратты тіркеуді
және көрсетуді қамтамасыз ететін деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар
электрондық құрылғы, компьютерлік жүйелер;
Чек – сатушы (тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті жеткізуші) мен сатып алушы
(клиент) арасында ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру фактісін растайтын бақылаукассалық машинасының бастапқы есепке алу құжаты (бұдан әрі мәтін бойынша «Чек»
деп аталады).
Науқан Қатысушылары Науқанға қатысу үшін ұсынатын чектер келесі талаптарға сәйкес
келуге тиіс:
Өнімнің атауы мен құны туралы ақпаратты қамтуы тиіс,
Сауда нүктесінің атауы немесе заңды тұлғаның атауы көрсетілген ақпаратты қамтуы тиіс;
Өнімді өткізген заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетілген ақпаратты
қамтуы тиіс;
Чек нөмірі, касса нөмірі және сату нөмірі бар ақпаратты қамтуы тиіс;
Науқан өткізу мерзіміне сәйкес келуі тиіс сатып алу күні көрсетілген ақпаратты қамтуы
тиіс (Осы Ереженің 1.5.4т.);
Келесі Чектер қате деп танылады, есепке алынбайды және тіркелмейді:
Науқанға қатысуға өтінімдерді қабылдау кезеңінің басталу күнінен бұрын тіркелген чек
(2022 жылғы 03 тамыз сағат 00:01-ден бұрын (жергілікті уақыт));
Науқанға қатысуға өтінімдерді қабылдау кезеңінің аяқталу күнінен кешірек тіркелген
чекті алу (2022 жылғы 13 қыркүйек сағат 23:59 кеш);
Осы Ереженің 2.3 т.көрсетілген ақпарат қамтылмаған чек
Науқанға қатысуға мәлімделген барлық чектер қатысуға ұсынылған чектерді өңдеу
(модерация) жүргізілетін Науқан қатысушылары туралы ақпаратты қамтитын Сайт
серверіндегі деректер базасында сақталады..
Осы Ережелердің шарттарына сәйкес Сайтта Науқан Қатысушысы болып
тіркелген чектерді Науқан өткізілген барлық кезең ішінде Жүлде тапсырылған
сәтке дейін сақтау қажет. Науқан Қатысушысын Науқан жүлделерінің ұтыс ойынының
Жеңімпазы деп жарияланған жағдайда, Жеңімпаз сСайтта тіркелген және ұтқан адам
жариялаған Чекті Науқан Ұйымдастырушысына (уәкілетті тұлғаға) ұсынуы қажет.

2.1.1.

2.2.
2.3.
−
−
−
2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

НАУҚАН ҚАТЫСУШЫЛАРЫ
Науқанға нәтижесі Чекті Науқан Сайтында тіркеу болып табылатын (бұдан әрі осы
Ережелердің мәтіні бойынша «Қатысушы» деп аталады) әрекетке қабілетті жеке тұлғалар
– 18 жасқа толған, ҚР аумағында тұратын ҚР азаматтары, ҚР тұруға ықтиярхаты бар және
Қазақстан аумағында тұрақты тұратын, ғаламдық Ғаламтор желісінің пайдаланушылары
және осы Ереженің 5.1 т. көрсетілген бағдарлық іс-қимыл реттілігін жасаған Өнімді
тұтынушылар болып табылатын шетел азаматтары қатыса алады.
Науқанға ҚР тұруға ықтиярхаты жоқ азаматтығы жоқ тұлғалар мен өзге мемлекеттердің
азаматтары, Науқан Ұйымдастырушысының, Оператордың және Серіктестің
қызметкерлері мен уәкілетті өкілдері, олардың үлестес тұлғалары, осындай қызметкерлер
мен өкілдердің жақын туыстары мен жұбайлары, сол сияқты ұйымға және/немесе ұйымға
тікелей қатысы бар басқа тұлғалардың қызметкерлері мен өкілдері, сондай-ақ олардың
отбасы мүшелері қатыса алмайды.
3.3. Осы Ереженің 3.1., 3.2.-тармақтардың және өзге бөлімдерінің шарттарына сәйкес
келмейтін азаматтардың Науқанға қатысу фактісі анықталған жағдайда.,
Ұйымдастырушы (Оператор) мұндай тұлғалардың Науқанға (немесе) Жүлде алуға
қатысуға бас тартуға құқылы.

3.4. Науқан Қатысушылары Науқанға қатысуға және Жүлделерді алуға байланысты
барлық әрекеттерді Науқан ережелерімен белгіленген мерзімде орындауға міндетті.
3.5. Әрбір Қатысушы қатысуға (Науқан Сайтында орналастыра отырып) осы Ережелерге
сәйкес келетін Чектерді ұсына алады, олардың саны, әрбір Қатысушының тіркеуге
мүмкіндігі шектелмеген.
3.6. Ұйымдастырушы (Оператор) Науқан Жеңімпазының жасын және жеке басын
куәландыратын құжаттарды тексеруге міндеттенеді.
3.7. Науқан Қатысушысы Науқан Ұйымдастырушысынан (Оператордан, Серіктесінен)
Науқан ережелеріне сәйкес Науқан туралы ақпарат алуды талап етуге құқылы.
3.8. Науқанды өткізу мақсатында Ұйымдастырушыға (Операторға, Серіктеске)
Қатысушылар туралы ақпарат, оның ішінде осы Ережелерде көрсетілген тізбелерге
сәйкес Науқан Қатысушыларының дербес деректері қажет. Науқан Қатысушылары
осы Ереженің 5-т. көрсетілген тәртіпте нақты және өзекті (шынайы) деректерді
көрсетуге міндеттенеді. Науқан Ұйымдастырушысының (Оператордың, Серіктестің)
осы Ережелерде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
жағдайларды қоспағанда, Науқан Қатысушысынан алынған ақпаратты үшінші
тұлғаларға беруге құқығы жоқ. Қатысушылар ерікті түрде ұсынған кез келген
ақпаратты, оның ішінде дербес деректерді ұйымдастырушы, оның уәкілетті өкілдері
және/немесе жарнама агенттіктері Науқанды өткізуге байланысты емес мақсаттарда,
оның ішінде осы Ережелерде көзделген тәртіппен Қатысушылардың қосымша
жазбаша келісімін алған жағдайда Науқан Ұйымдастырушысының жарнамалық
мақсаттарында пайдалана алады.
3.9. Науқанға қатысу фактісі Қатысушы осы Ережелерді қабылдайтынын (олармен
танысқанын және келісетінін) білдіреді.
3.10. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы Науқан – бұл Жүлделердің ұтыс ойыны
кездейсоқ таңдауға байланысты болатын ойын екенін түсінеді, сәйкесінше барлық
Қатысушылар Жүлделердің ұтыс ойынының Жеңімпаздары бола алмайды.
4. НАУҚАННЫҢ ЖҮЛДЕ ҚОРЫ
4.1.
Науқанның жүлде қоры Ұйымдастырушының меншікті ақша қаражаты есебінен
қалыптастырылады және тек қана Науқан Қатысушыларына Жүлделер беру үшін
пайдаланылады, Науқан Жүлделерінің құны ҚР СК сәйкес қолданылатын барлық
салықтарды қамтиды.
4.2.
Жүлде Қоры құрамындағы Жүлделер саны шектеулі.
4.3.
Науқанның Жүлде қоры 121 (жүз жиырма бір) дана Науқан Жүлделерінен тұрады.
4.4.
Науқанның Жүлде қоры келесі Жүлделерден тұрады:
Науқанның апта сайынғы Жүлделері:
− 20 (жиырма) дана санында номиналы 25 000 (жиырма бес мың) қазақстандық теңге
SMALL&Skif сауда желісіне электрондық промокодтар енгізілді (бұдан әрі мәтін
бойынша «Науқан Жүлдесі»). Науқанның апта сайынғы Жүлделерінің Жалпы саны 120
(жүз жиырма) дананы құрайды;
Науқанның басты жүлдесі:
− 1 (бір) дана көлемінде 1 500 000,00 (бір миллион бес жүз мың) теңге мөлшерінде жылы
елдерге саяхатқа ақшалай жүлде (бұдан әрі – «Бас Жүлде») беріледі. Науқанның Бас
Жүлделерінің жалпы саны 1 (бір) дананы құрайды;
4.5.
Ұйымдастырушы Науқанның Жүлде қорын өзгерту, оның ішінде Жүлделердің
санын, нысанын, түрін және өзге де сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне
қалдырады.
4.6.
Жүлделерді қайтару және айырбастау, Жүлделерді ауыстыру Ұйымдастырушымен
жүргізілмейді.
5. НАУҚАНҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ
5.1. Науқанға қатысу үшін Науқанды өткізу мерзімінде кез келген SMALL&Sniff
супермаркетінде кез келген Науқандық өнімді сатып алу қажет.
5.2. Науқан Ұйымдастырушысы (Оператор/) мен оның Қатысушысы арасындағы шарт
Науқанға қатысу үшін қажетті бағдарлы іс-қимылдар кезектілігінің бірін Қатысушының
(яғни, белгіленген талаптарға жауап беретін тұлғаның) әрекеті нәтижесінде жасалады,
атап айтқанда:

−

Кез келген SMALL&Skif супермаркетінде науқан мерзімінде кез келген Науқандық
өнімді сатып алу (осы Ереженің 1.5.2 т. көрсетілген);
− Кез келген SMALL&Skif супермаркетінде кассирден кез келген Науқандық өнімнің
сатып алынғанын растайтын бақылау-кассалық машинасының чегін алуға болады;
− Сайтта тіркелуге және осы Ереженің 5.4 т. көрсетілгендей тіркеу нысанын толтыру
жолымен науқан сайтында Науқан қатысушысының жеке деректерін өңдеуге келісім
беру рәсімінен өтуге;
− Кез келген Науқандық өнімнің сатып алынғанын растайтын Чек деректерін осы Ереженің
5.5-т. көрсетілгендей сайтқа жүктеу.
5.3. Ереженің 5.2 т. белгіленген шарттарды орындаған Науқан Қатысушылары Науқан
Жүлдері ойынына қатысуға құқық алады.
5.4. Науқан Қатысушысын Науқан Сайтында тіркеу келесі тәртіппен жүзеге асырылады:
- Авторизациялау терезесінде:
• Қатысушының Байланыс телефонын енгізу қажет (қала кодымен немесе +7 ХХХ
ХХХ-ХХ-ХХ форматтағы оператор кодымен ұялы телефон нөмірімен) (осы
Ережелерде көзделген жағдайларда Қатысушымен кері байланыс үшін
пайдаланылады, сондай-ақ Сайтта Қатысушыны авторизациялау үшін логин
ретінде пайдаланылады);
• Email қажет: электрондық пошта мекенжайы (өзінің электрондық мекенжайын
растауды жүргізу қажет сілтемесі бар хат жіберілетін болады);
• Қатысушының Тегі мен Аты қажет.
5.5. Науқан Қатысушысының Науқан Сайтында Чекті тіркеуі келесі тәртіпте жүзеге
асырылады:
• Тиісті терезеге касса нөмірі бар ақпарат енгізу;
• Тиісті терезеге сату нөмірі бар ақпарат енгізу;
• Тиісті терезеге чек сомасы көрсетілген ақпарат енгізу;
• Тиісті терезеге Науқанды өткізу мерзіміне сәйкес келуі тиіс сатып алу күні
көрсетілген ақпаратты енгізу (осы Ереженің 1.5.4-т.);
5.6. Қатысушының осы Ережелерде көрсетілген тәртіппен Науқанға қатысу үшін Науқан
сайтында тіркелу кезінде өзекті емес (дұрыс емес) және (немесе) дәл емес (дұрыс
емес) деректерді ұсынуы, сондай-ақ кейіннен ұсынбауы немесе өзекті емес (дұрыс
емес) және (немесе) дәл емес (дұрыс емес) деректерді ұсынуы науқанның вебсайтына кіруі немесе болмауына әкеп соғады, мұндай Қатысушының Науқанға
қатысудан шығуы және Науқан Ұйымдастырушысын (Операторды, Серіктесті)
Науқанның тиісті Жүлдесін осындай Қатысушыға беру міндетінен босатады.
6.

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР
6.1. Осы Ережелерге сәйкес Науқанға қатысу фактісі Науқан Қатысушысының осы
Ережелерге келісімін растайды, сондай – ақ Науқан Қатысушысының Науқанды өткізу
үшін Тапсырыс беруші тартқан Ұйымдастырушының және өзге де серіктестердің (бұдан
әрі – «өзге серіктестер») Науқанды өткізу мақсатында қажетті кез келген тәсілдермен
өңдеуіне еркін, нақты, хабардар етілген және саналы түрде келісім білдіруі болып
табылады науқан мақсаттары үшін және осы Ережелерге сәйкес осы Ережелерде
көзделген тәртіппен Қатысушы ұсынатын дербес деректерді жинау және өңдеу.
6.2. Науқанға қатысу туралы шешім қабылдай отырып, Қатысушы өз еркімен ұсынған кез
келген ақпаратты, оның ішінде Қатысушының дербес деректерін, сондай-ақ Науқан
Сайты арқылы Қатысушы ұсынған кез келген өзге материалдарды Ұйымдастырушының,
оның уәкілетті өкілдерінің (Операторларының және өзге де серіктестерінің)
Ұйымдастырушының орындауы мақсатында өңдей алатындығына келісімін растайды
және (немесе) жарнама агенттіктерінің жарнама мақсатында, Қатысушының қосымша
келісімін алмай және оған бұл үшін қандай да бір сыйақы төлемей-ақ жүзеге асырады.
Науқан Қатысушылары Науқанға қатысу үшін тіркелу кезінде көрсеткен дербес
деректерді Ұйымдастырушы (Операторлар, өзге серіктестер) Науқанды өткізу
мақсатында барлық қажетті тәсілдермен өңдейтінін түсінеді және келіседі, және
жоғарыда көзделгендей, осы Ережелерді қабылдау кезінде осындай өңдеуге келісім
береді.

6.3. Осы Ережелер мақсатында дербес деректер (ДД) деп айқындалған немесе айқындалатын
жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) тікелей немесе жанама қатысты кез келген
ақпарат түсініледі.
- Осы Ережеде ДД жинау деп ДД алуға бағытталған кез келген іс-әрекет (операция)
түсініледі.
- Осы Ережелерде ДД өңдеу деп Науқан Қатысушысы Науқан өткізу мақсатында ұсынған
дербес деректерді жинақтауды, сақтауды, өзгертуді, толықтыруды, пайдалануды,
таратуды, иесіздендіруді, бұғаттауды және жоюды қоса алғанда, автоматтандыру
құралдарын пайдалана отырып немесе ДД-мен осындай құралдарды пайдаланбай
жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар)
жиынтығы түсініледі.
- Осы Ережелерде ДД пайдалану деп меншік иесінің, оператордың және үшінші
тұлғаның қызметінің мақсаттарын іске асыруға бағытталған дербес деректермен
автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды
пайдаланбай жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер
(операциялар) жиынтығы түсініледі;
- Осы Ережелерде ДД-ді сақтау деп автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып
немесе ДД-мен осындай құралдарды пайдаланбай, ДД-дің тұтастығын, құпиялылығын
және қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша жасалатын кез келген іс-әрекет
(операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы түсініледі;
− Осы Ережелерде ДД тарату деп автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе
ДД-мен осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын, жасалуы нәтижесінде дербес
деректер берілетін, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы берілетін немесе
қандай да бір өзге тәсілмен дербес деректерге қол жеткізу ұсынылатын кез келген ісәрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы түсініледі (белгісіз
тұлғалар тобына ДД ашуға бағытталған іс-әрекеттер, атап айтқанда: Науқан сайтында,
сондай-ақ тегі, аты, тұратын қаласы, e-mail туралы басқа дереккөздерде ашық жариялау,
науқан барысында Қатысушы Науқан сайты арқылы берген Науқан Қатысушыларының
телефон нөмірі, олар тұратын қалада немесе өзге елді мекенде, сондай-ақ осы Ережелерде
көрсетілген және (немесе) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында
көзделген жағдайларда қатысушының ұтысы (жүлдесі) көрсетіледі).
ДД өңдеуді «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңында көзделген
қағидаттар мен ережелерді сақтай отырып, Науқан Ұйымдастырушысы, Науқан
Операторлары және Науқан Ұйымдастырушысының аманаты/тапсырмасы бойынша
әрекет ететін өзге де серіктестер жүзеге асырады. Науқан Қатысушысы болып
табылмайтын тұлғалар Науқан Ұйымдастырушысына/Операторға ДД ұсынған кезде,
мұндай деректерді ұсыну науқанның мақсаты үшін қажет болған кезде, Қатысушылар
Науқан ұйымдастырушысымен/Операторымен қатынастарда тиісті үшінші тұлғалардың
— дербес деректер субъектілерінің өкілдері ретінде әрекет етеді және осындай
тұлғалардың ДД — ті Ұйымдастырушының/Науқан Операторының өңдеуіне келісім
беруіне кепілдік береді. Қатысушылар ДД құпиялылығына үшінші тұлғалардың
құқықтарын бұзғаны үшін дербес жауап береді. Науқан Ұйымдастырушысы, Науқан
Операторлары және Науқанды Ұйымдастырушысының аманаты/ тапсырмасы бойынша
әрекет ететін өзге серіктестер дербес деректерді рұқсатсыз қол жеткізуден қорғаудың
қажетті шараларына кепілдік береді. Науқанға қатысу мақсаттары үшін Қатысушылар
хабарлаған барлық ДД ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес және осы Ережелерде
көрсетілген кепілдіктерді сақтай отырып, Науқан Ұйымдастырушысы, Науқан
Операторлары және Науқан Ұйымдастырушысының аманаты/ тапсырмасы бойынша
әрекет ететін өзге де серіктестер сақтайтын және өңдейтін болады.
Науқан Ұйымдастырушысы, Науқан Операторлары және Науқанды
Ұйымдастырушысының аманаты/ тапсырмасы бойынша әрекет ететін өзге де серіктестер
мынадай қағидаларды сақтауға міндеттенеді және Қатысушыға ДД--ті өңдеуге қатысты
мынадай кепілдіктер береді:
— дербес деректерді қорғау саласындағы ҚР заңнамасының барлық қолданылатын
талаптарын сақтай отырып, оның ішінде «Дербес деректер және оларды қорғау туралы»
заңда белгіленген дербес деректер операторының қағидаттарын, талаптарын,
міндеттемелерін сақтай отырып, дербес деректерді өңдеуді қамтамасыз ету;

Науқан Қатысушыларының дербес деректерін, оның ішінде «Ғаламтор» ақпараттықтелекоммуникациялық желісі арқылы жинауды жүзеге асыруды және жүзеге асыруды
қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан
дерекқорды пайдалана отырып, Науқан Қатысушыларының дербес деректерін жазуды,
жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды
қамтамасыз ету. Ұйымдастырушы, Операторлар және/немесе өзге де серіктестер
Науқан өткізу мақсатында Науқан Қатысушыларының ДД жинау және өңдеу кезінде
пайдаланатын, Науқан Қатысушыларының ДД-ті қамтитын дерекқорлары бар серверлер
Ғаламтордың жандық желісінде орналасқан.
Осымен Науқан Қатысушылары жинау және өңдеу Науқан мақсатында жүзеге
асырылатын ДД орналасқан жері туралы хабардар деп есептеледі.
- ДД тек науқан көлемінде және өткізу мақсатында, сондай-ақ жарнамалық мақсаттарда
өңдеу. ДД субъектілерін қандай да бір өнімдер мен көрсетілетін қызметтер туралы
ақпараттандыру мақсатында, сондай-ақ кез келген өзге мақсаттарда ДД-ті пайдалануға
және өңдеудің өзге де түрлеріне «Дербес деректер және оларды қорғау туралы»
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген көлемде және жағдайларда ғана жол
беріледі.;
−
егер Науқан Ұйымдастырушысы (Оператор, Серіктес), Науқан Қатысушылары
алдындағы өз міндеттемелерін орындау мақсатында Науқан Қатысушыларының ДД-ін
үшінші тұлғаларға беруге немесе өзгеше түрде ашуға тиіс болса, - аталған әрекеттерді
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңның талаптарын сақтай отырып жүзеге
асыру
−
ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес оларды өңдеу кезінде Науқан Қатысушыларының
ДД қауіпсіздігі мен құпиялылығын қорғау және қамтамасыз ету үшін жауап беру
6.4.
Қатысушының осы Ереженің 5.4. т. көрсетілген ДД өңдеуге келісімі Науқанды өткізудің
барлық мерзімі ішінде әрекет етеді.
6.5. Науқанға қатысу Қатысушының Науқан Ұйымдастырушысына, Науқан Операторларына
және Науқан Ұйымдастырушысының өзге серіктестеріне ДД Науқанын өткізу
мақсатында өңдеуге келісім беру фактісін растайды. Ұйымдастырушының/ Оператордың
және өзге де серіктестердің кез келген тәсілмен таратуы және осындай деректерді Науқан
мақсаттары үшін Ұйымдастырушы / Оператор және өзге де серіктестер ДД
құпиялылығын сақтауға және оларды өңдеу кезінде ДД қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
міндетті, сондай-ақ деректерді өңдеудің автоматтандырылған құралдарын қолдана
отырып, ДД-ті рұқсатсыз жария етуден қорғаудың қажетті шараларына кепілдік береді.
Науқан мақсаттары үшін Науқан Қатысушылары хабарлаған барлық ДД Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Ұйымдастырушы/Оператор және
өзге де серіктестер сақтайтын және өңдейтін болады.
6.6.
Науқан Қатысушысы осы Ережелерде көрсетілген пошта мекенжайы бойынша
Операторға/Науқан ұйымдастырушысына және өзге де серіктесіне тапсыру туралы
хабарламасы бар тапсырыс хатпен тиісті хабарлама жібере отырып, ДД-ті өңдеуге
келісімді кері қайтарып алуға құқылы.
6.7.
Қатысушының ДД өңдеуге берген келісімін қайтарып алу туралы хабарламасын алғаннан
кейін Оператор (Оператор, Серіктес) оларды өңдеуді тоқтатуға және Оператордың
аманаты/ тапсырмасы бойынша әрекет ететін тұлғаның осындай өңдеуді тоқтатуын
қамтамасыз етуге және егер дербес деректерді сақтау Науқан мақсаттары үшін талап
етілмесе, Ұйымдастырушы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңында
немесе PK басқа заңдарында көзделген негіздерде ДД субъектісінің келісімінсіз ДД
өңдеуді жүзеге асыруға құқылы болған кезін санамаған жағдайда Науқан
Ұйымдастырушысының аманаты/тапсырмасы бойынша көрсетілген пікір келіп түскен
күннен бастап 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімде ДД жоюға немесе оларды жоюды
қамтамасыз етуге міндетті (егер ДД өңдеуді әрекет ететін басқа тұлға жүзеге асырса)
-

7. НАУҚАН ЖЕҢІМПАЗДАРЫН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫНЫҢ
НАУҚАН ЖҮЛДЕЛЕРІН АЛУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ
7.1.
Науқан Жеңімпаздарын анықтау мақсатында Науқанды өткізу кезеңінде Random.org
(бұдан әрі «Бағдарлама») кездейсоқ таңдау бағдарламасын пайдалана отырып ұтыс
ойындары өткізіледі . Бағдарлама деп сандық диапазонда кездейсоқ сандарды құруға

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.5.1.

арналған http://random.org
бөгде ресурс-сайтта орналасқан онлайн қосымша
түсініледі.
− Апта сайынғы Жүлделерді ойнату үшін Бағдарламаға модерациядан өткен және
SMALL&Skif супермаркеттерінде кез келген Науқандық өнімді сатып алғанын
растайтын Науқанға қатысуға мәлімделген барлық Чектердің нөмірлері
енгізіледі..
− Бас Жүлдені ұтысқа алу үшін өткізілген барлық тіркелген чектер қатысады..
Егер Науқан Қатысушысы Науқанды өткізудің барлық кезеңінде бірнеше Чекті
тіркесе, онда ұтыс ойынына модерациядан өткен және SMALL&Skif
супермаркеттерінде кез келген Науқандық өнімді сатып алғанын растайтын өзі
тіркеген барлық чектер қатысады.
Ұтыс ойындарының бірінде ұтқан деп танылған чектер одан әрі ұтыс ойындарына
қатысудан шығарылады. Науқан Қатысушысы апта сайынғы жүлдені бір рет
қана ұтып ала алады.
Бас жүлденің ұтыс ойыны үшін Науқан өткізілген уақытта тіркелген барлық Чектер
қатысады
Жүлделер ұтысының Жеңімпаздары келесі тәртіпте анықталады::
Науқанның апта сайынғы Жүлделерінің ұтыс ойындарының Жеңімпаздарын
айқындау апта сайын (Науқанның бүкіл мерзімі үшін барлығы 6 (алты) ұтыс ойыны)
осы Ереженің 1.5.5 т. айқындалған күндері өткен аптада модерациядан өткен чектер
арасында сағат 15:00-де өткізіледі. Апта сайынғы Жүлделердің ұтыс ойыны және
Жеңімпаздарын анықтау 7.1.т. сәйкес арнайы компьютерлік бағдарламаны
пайдалана отырып, Науқан Ұйымдастырушысының (Оператордың) өкілдерінен
және/немесе Науқанды ұйымдастыру мен өткізуге байланысты үшінші тұлғалардың
өкілдерінен тұратын комиссия мүшелерінің қатысуымен өткен аптадағы
модерациядан өткен чектер арасында чектерді кездейсоқ анықтау арқылыөткізіледі.
7.5.2. Жүлделер ұтыс ойынында Науқанға қатысу үшін Чектерді ұтып алған
тіркелген Науқан Қатысушылары Науқанның апта сайынғы Жүлдесінің
Жеңімпаздары болып танылады.
7.5.3. Ұтыс нәтижелері бойынша комиссия мүшелері ұтыс хаттамасына қол
қояды. Хаттамадағы комиссия мүшелерінің қолдарын нотариус куәландырады.
7.5.4. Апта сайынғы жүлделердің әрбір ұтыс ойыны ішінде Науқан
Ұйымдастырушысы (Оператор) және/немесе Науқанды ұйымдастыруға және
өткізуге байланысты үшінші тұлғалардың өкілдері үміткерлер осы Ережелердің
талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Жеңімпазды ауыстыру мүмкіндігі үшін апта
сайынғы жүлдеге 5 (бес) балама Жеңімпазды анықтау құқығын өзіне қалдырады.
Алайда Науқан Ұйымдастырушысы (Оператор) осындай балама Жеңімпаздар
тізіміне енгізілген Қатысушылардың аттарын ашуға міндетті емес.
7.5.5. Егер
Науқан
операторы
Жеңімпазбен
байланыса
алмаған
жағдайда\Жеңімпаз анықталған сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде
көрсетілген тұлға тиісті жүлдеге құқығынан айырылады, Науқан Операторы оған
жүлде беру үшін бірінші балама Жеңімпазбен байланысады. Егер Науқан Операторы
жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде бірінші баламалы Жеңімпазбен байланыса
алмаған жағдайда, онда мұндай баламалы Жеңімпаз тиісті Жүлдені алу құқығынан
айырылады, Науқан Операторы оған жүлде беру үшін екінші баламалы Жеңімпазбен
байланысады. Егер Науқан Операторы жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде екінші
баламалы Жеңімпазбен байланыса алмаған жағдайда, онда мұндай баламалы
Жеңімпаз тиісті Жүлдені алу құқығынан айырылады, Науқан Операторы оған жүлде
беру үшін үшінші баламалы Жеңімпазбен байланысады. Егер Науқан Операторы
жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде үшінші баламалы Жеңімпазбен байланыса
алмаған жағдайда, онда мұндай баламалы Жеңімпаз тиісті Жүлдені алу құқығынан
айырылады, Науқан Операторы оған жүлде беру үшін Төртінші баламалы
Жеңімпазбен байланысады. Егер Науқан Операторы жоғарыда көрсетілген мерзім
ішінде төртінші баламалы Жеңімпазбен байланыса алмаған жағдайда, онда мұндай
баламалы Жеңімпаз тиісті Жүлдені алу құқығынан айырылады, Науқан Операторы
оған жүлде беру үшін бесінші баламалы Жеңімпазбен байланысады. Егер Науқан
операторы жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде бесінші балама Жеңімпазға
хабарласа алмаса, онда Науқан Ұйымдастырушысы (Оператор) негізгі Жеңімпазға

−

−
7.7.

7.8.

апта сайынғы жүлдені береді және оның деректерін апта сайынғы жүлденің
Жеңімпазы ретінде жариялайды. Аталған Жеңімпаз апталық жүлдені ол хабарланған
(Науқан Сайтында жарияланған) сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күннен
кешіктірмей алуы тиіс, олай болмаған жағдайда Науқан Ұйымдастырушысы мұндай
жүлдені өз қалауы бойынша иеленуге құқылы.
7.5.6. Науқанның Бас Жүлдесінің ұтыс ойынының Жеңімпазын анықтау
2022 ж. 14 қыркүйекте сағат 15:00-де, Науқанның бүкіл кезеңінде модерациядан
өткен барлық чектер арасында өткізіледі. Бас жүлденің ұтыс ойыны және
жеңімпаздарын анықтау 7.1.т. сәйкес арнайы компьютерлік бағдарламаны пайдалана
отырып, Науқан Ұйымдастырушысының (Оператордың) өкілдерінен және/немесе
Науқанды ұйымдастыру мен өткізуге байланысты үшінші тұлғалардың өкілдерінен
тұратын комиссия мүшелерінің қатысуымен науқанның бүкіл кезеңінде
модерациядан өткен чектер арасында чектерді кездейсоқ анықтау арқылы өткізіледі.
7.5.7. Ұтыс нәтижелері бойынша комиссия мүшелері ұтыс хаттамасына қол
қояды. Хаттамадағы комиссия мүшелерінің қолдарын нотариус куәландырады.
7.5.8. Бас жүлденің ұтыс ойынын өткізу барысында Науқан Ұйымдастырушысы
(Оператор) үміткерлер осы Ережелердің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда
Жеңімпазды ауыстыру мүмкіндігі үшін Бас жүлдеге 2 (екі) балама Жеңімпазды
анықтау құқығын өзіне қалдырады. Алайда Науқан Ұйымдастырушысы (Оператор)
осындай балама Жеңімпаздар тізіміне енгізілген Қатысушылардың аттарын ашуға
міндетті емес.
7.5.9. Егер Науқан Операторы жеңімпазды анықтаған сәттен бастап күнтізбелік
3 (үш) күн ішінде жеңімпазбен байланыса алмаған жағдайда, аталған тұлға тиісті
Жүлдені алу құқығынан айырылады, Науқан Операторы оған жүлде беру үшін
бірінші балама жеңімпазбен байланысады. Егер Науқан Операторы жоғарыда
көрсетілген мерзім ішінде бірінші баламалы жеңімпазбен байланыса алмаған
жағдайда, онда мұндай баламалы жеңімпаз тиісті Жүлдені алу құқығынан
айырылады, Науқан Операторы оған жүлде беру үшін екінші баламалы жеңімпазбен
байланысады. Егер Науқан Ұйымдастырушысы жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде
екінші балама жеңімпазбен байланыса алмаған жағдайда, онда Науқан
Ұйымдастырушысы (Оператор) негізгі жеңімпазға бас жүлдені береді және оның
деректерін бас жүлденің жеңімпазы ретінде жариялайды. Аталған жеңімпаз бас
жүлдені ол хабарланған (Науқан Сайтында жарияланған) сәттен бастап 14 (он төрт)
күнтізбелік күннен кешіктірмей алуы тиіс, олай болмаған жағдайда Науқан
Ұйымдастырушысы мұндай жүлдені өз қалауы бойынша иеленуге құқылы.
7.6. Жүлделер ұтысының Жеңімпаздарымен байланыс орнату және ұтыс туралы хабарлау
үшін келесі әрекеттер жасалады:
Науқанның тиісті Қатысушысы тіркеу кезінде көрсеткен телефон нөміріне ұтыс
нәтижелерін алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Науқан Операторы
жеңімпазды Науқандағы жеңісі туралы хабардар ету және жүлдені тапсыру тәртібі
туралы хабардар ету үшін қоңырау шалады;
Науқан Сайтында 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жеңімпаздың аты-жөні және ұтып алған
чек нөмірі көрсетілген ақпарат жарияланады;
Жүлделерді ойнату нәтижелері туралы ақпарат Науқан Сайтында жеңімпаздар
шақырылғаннан кейін жарияланады. Жеңімпаз осы Ереженің 8-т.белгіленген уақытта
және мерзімде шарттарға сәйкес жүлде ала алады.
Осы Ереженің 3.6-т. орындауы негізінде, Оператор салық агенті ретінде, Қазақстан
Республикасының заңнамасына және осы Ережелердің 9-бөліміне сәйкес жеке табыс
салығын төлеу бойынша міндеттемелерді өзіне алады..

8. НАУҚАН ЖҮЛДЕЛЕРІН ҰСЫНУ ШАРТТАРЫ, ТӘРТІБІ, ОРНЫ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ.
Апта сайынғы жүлделерді алу:
8.1. Науқанның апта сайынғы жүлделері электронды Промокод болып табылады, Жеңімпаздарға
электронды пошта арқылы жіберіледі. Электрондық жарнамалық кодты алу үшін Жеңімпаз
Операторға қажетті құжаттарды жіберуі керек.
8.2. Апта сайынғы жүлдені алу үшін Науқан Жеңімпаздары 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде
Оператор көрсеткен электрондық мекенжайға (e-mail) келесі құжаттарды жіберу қажет:

•

Жеңімпаздың жеке басын куәландыратын құжаттың (ЖСН көрсетілген түрі,
сериясы, нөмірі, берілген күні, берген органның атауы) фотосуреті;
• Ұтып алған Чектің фотосуреті тауармен толық, онда науқандық тауарды сатып
алудың бар екендігі расталуы тиіс;
• Жеңімпаздың Науқан Жүлделерін осы Ережелерге немесе қолданыстағы
заңнамаға сәйкес алуы үшін қажетті өзге де ақпаратты/құжаттарды, сондай-ақ
жүлдені қабылдау-тапсыру актісін ұсыну.
8.3. Науқан Операторы Жеңімпаздың көрсетілген электрондық мекенжайына (e-mail)
Науқанның апта сайынғы жүлдесін (электрондық Промокод) 8.2. көрсетілген құжаттарды
алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберуі тиіс.
8.4. Апта сайынғы жүлдені алу кезінде жеңімпаз апта сайынғы жүлдені қабылдау-тапсыру
актісіне қол қоюға міндеттенеді.
Бас жүлдені алу:
8.5. Бас жүлдені алу үшін жеңімпаз 5 (бес) жұмыс күні ішінде Науқан Операторына келесі
құжаттарды ұсынуы қажет:
• Жеңімпаздың жеке басын куәландыратын құжаттың фотосуреті (ЖСН көрсетілген түрі,
сериясы, нөмірі, Берілген күні, берген органның атауы);
• Науқан Қатысушысының атына тіркелген банк шотының деректемелерін көрсете отырып,
банктің мөртабаны қойылған анықтама;
• Пошта индексі бар нақты тұратын мекенжайы;
• Бас жүлдені өтеусіз беру туралы қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюға жазбаша келісім;
• Жеңімпаздың осы Ережелерге немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес Науқанның бас
жүлдесін алуы үшін қажетті өзге де ақпаратты/құжаттарды, сондай-ақ жүлдені қабылдаутапсыру актісін ұсыну.
8.6. Науқан Операторы Бас жүлдені Бас жүлде жеңімпазының есеп айырысу шотына 8.4-т.
көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей
аударуы тиіс.
8.7. Бас жүлдені алған кезде Жеңімпаз бас жүлдені қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюға
міндеттенеді.
8.8. Науқан Ұйымдастырушысы (Оператор) қате деп танылған Науқан Қатысушысының ісәрекетінің/әрекетсіздігінің қандай да бір салдары үшін жауап бермейді.
8.9. Ұйымдастырушы (Оператор), сондай-ақ Оператор науқанды ұйымдастыруға және өткізуге
уәкілеттік берген тұлғалар Науқан Қатысушысының компьютері/смартфоны қосылған
байланыс операторы немесе ғаламтор — провайдер желісінің техникалық іркілістері үшін;
Науқан Қатысушысының компьютері/смартфоны қосылған ұялы немесе ғаламтор-байланыс
операторының әрекеттері / әрекетсіздігі үшін жауапты болмайды.
8.10. Жеңімпаздан жүлдені алу үшін қажетті мәліметтерді және/немесе құжаттарды алмау
Жеңімпаздың Науқанға қатысудан және Жүлденен бас тартуын білдіреді.
8.11. Ұйымдастырушы талап етілмеген жүлделерді өз қалауы бойынша пайдалануға құқылы.
9. САЛЫҚ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
9.1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес, атап айтқанда, «Салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
327-бабына сәйкес төлем көзінен салық салуға жататын кірістерге ұтыстар жатады.
Табыстың (ұтыстың) осы түрі бойынша ЖТС (жеке табыс салығы) есептеу мен ұстауды
салық агенті – Науқан Операторы жүргізеді.
9.2. Қатысушылар Науқан Жүлделері түрінде табыс алады, салық агенті ол үшін Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті салық төлейді.
9.3. Науқан Жүлделерінің құны ағымдағы қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда
белгіленген және осындай беру күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 5
еселенген мөлшерінен асатындықтан, тиісінше науқанның барлық жүлделері оған салық салу
мақсатында кіріс ретінде қаралатын болады.
10.
10.1.

АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ
Науқан Қатысушылары оны өткізудің толық шарттарын ортақ қолжетімділікте Сайтта
Ғаламтор ғаламдық желісінде орналастыру арқылы оны өткізудің шарттары мен
мерзімдері туралы хабардар етіледі.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Науқанды өткізу мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, бұл туралы ақпаратты
Ұйымдастырушы (Оператор, Серіктес) Науқан Сайтында орналастырады. Науқан
Ережелері өзгерген, сондай-ақ Науқан тоқтатыла тұрған немесе оның күші жойылған
жағдайда Ұйымдастырушы (Оператор, Серіктес) бұл туралы Науқан Сайтында тиісті
хабарландыруды орналастыру арқылы Қатысушыларды хабардар етеді.
Науқанды өткізу тоқтатыла тұрған / Науқанды өткізу мерзімінен бұрын тоқтатылған
кезде Науқан Ұйымдастырушысы (Оператор, Серіктес) Науқан Сайтында ашық
қолжетімділікте Науқанды өткізудің тоқтатыла тұрғаны/ Науқанды өткізудің мерзімінен
бұрын тоқтатылғаны туралы хабарламаны жариялауға немесе осындай тоқтата тұру
/тоқтату туралы өзге тәсілмен жария түрде хабарлауға міндетті.
Науқан Ұйымдастырушысы немесе оның тапсырмасы бойынша Оператор Науқанға
қатысу үшін Науқан Сайтында тіркелген және Науқанды өткізудің жарияланған
мерзімінде Науқанға қатысу шарттарын орындаған немесе Науқанды өткізуді тоқтата
тұру / мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлама немесе осындай тоқтата тұру /тоқтату
туралы өзге де жария хабарлама жарияланған күнге дейін жүлделер ұтысының
жеңімпаздарына тапсыруға міндетті.
Науқанды өткізуді тоқтата тұру немесе мерзімінен бұрын тоқтату Науқан
Ұйымдастырушысын немесе оның тапсырмасы бойынша Операторды науқанға қатысу
үшін Науқан Сайтында тіркелген және Науқанды өткізу тоқтатыла тұрғанға немесе
мерзімінен бұрын тоқтатылғанға дейін Науқанға қатысу шарттарын орындаған Науқан
Жеңімпаздарына жүлделерді тапсыру қажеттігінен босатпайды.
Науқан Ұйымдастырушысы немесе оның тапсырмасы бойынша Оператор Науқанды
өткізуді аяқтауға, оның ішінде жүлделерді тапсыруды жүзеге асыруға және Науқан
Сайтында тіркеу рәсімінен өткен және Науқанға қатысу шарттарын орындаған Науқан
Қатысушыларына қатысты өзге де қажетті іс-әрекеттерді жасауға міндетті.
Тұлғаның Науқанға қатысуға өтінім беруі, атап айтқанда, осы Ереженің 5-т. көрсетілген
бағдарлы іс-қимылдардың реттілігін орындауы Ұйымдастырушының Науқанға қатысуға
офертасының құптауы болып табылады және Науқанға қатысу үшін Науқан сайтында
тіркелген тұлға осы Ережелерде көзделген тәртіппен оның назарына жеткізілетін осы
Ережелермен (Науқан ережелерімен) келісетінін білдіреді.
Ұйымдастырушы кез келген уақытта Науқанның шарттарын, ұтыс ойынын өткізу
кезеңін өзгертуге, оның өткізілуін мерзімінен бұрын тоқтатуға, науқан туралы қосымша
ақпаратты жариялауға құқылы. Науқан және оның шарттары бойынша жаңартылған
(қосымша) ақпарат Ұйымдастырушы осындай өзгерісті (жаңартуды) бекіткен күннен
бастап 3 (үш)жұмыс күні ішінде Сайтқа орналастырылуы тиіс.
Науқан Ұйымдастырушысы (Оператор, Серіктес) осы Ережелерде, Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда
және даулы жағдайлар туындаған кезде Науқан Қатысушыларымен жазбаша
келіссөздер не өзге де байланыстар жүргізбеу құқығын өзіне қалдырады.

11. ШЫҒЫСТАР. ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ
11.1. Ұйымдастырушы да, Оператор да (Серіктес) жауапты емес:
1)
Қатысушылардың Науқанға қатысуға және (немесе) жүлделер алуға байланысты
міндеттерді орындамауы (уақтылы орындамауы);
2)
Қатысушыларды Науқан ережелерімен таныстырмау, сол сияқты Науқанды өткізу
нәтижелерімен таныспау;
3)
Қатысушылардан хаттарды, қоңырауларды және/немесе электрондық хабарламаларды,
оның ішінде пошта қызметінің, байланыс ұйымдарының кінәсінен, Науқан өткізу кезінде
пайдаланылатын ғаламтор желісіндегі және/немесе байланыс арналарындағы техникалық
мәселелер және/немесе алаяқтық нәтижесінде алмау;
4)
Қатысушылардан жүлделерді алу үшін қажетті құжаттарды және/немесе мәліметтерді
алмауы (уақтылы алмауы);
5)
Қатысушылардан Науқанды өткізу және жүлделерді беру мақсатында қажетті толық емес
және/немесе дұрыс емес Байланыс және/немесе өзге де мәліметтерді, дербес деректерді
алу;
6)
Науқан Ұйымдастырушысының кінәсінен туындаған кез келген техникалық іркілістер,
ақаулар, профилактикалық жұмыстар және ұялы байланыс операторларының, ғаламторпровайдерлердің өзге де жұмыстары үшін;

Науқанға қатысуға және(немесе) жүлде алуға байланысты қатысушы шеккен кез келген
шығыстар және(немесе) залалдар үшін.
8)
еңсерілмес күш (форс-мажор) мән-жайлары туындаған жағдайда, оның ішінде COVID-19ға байланысты төтенше жағдай режимін және/немесе шектеу шараларын, тыйым
салуларды енгізу.
11.2. Науқан Қатысушыларының барлығы Науқанға қатысуға байланысты шеккен барлық және
кез келген шығыстарды (оның ішінде шектеусіз, Ғаламтор желісін пайдалануға, Науқан
туралы кез келген ақпаратты алуға, Науқандық өнімді сатып алуға және т. б. байланысты
шығыстарды) дербес төлейді.
11.3. Науқан Ұйымдастырушысы және(немесе) Оператор (Серіктес) Науқан жүлделеріне құқық
туралы кез келген дауларға қатысты жауапты болмайды. Кез келген жағдайда дауларға
қатысты түпкілікті шешімді ұйымдастырушы қабылдайды және мұндай шешім
шағымдануға жатпайды.
11.4. Ұйымдастырушы да, Оператор да (Серіктес) қандай да бір тұлғаға тиесілі: ұялы телефон
нөмірі, электрондық мекен-жайы, Науқандық өнім, чек туралы даулар туындаған жағдайда
дау туғызбайды. Барлық осындай даулар жанжал тараптары арасында дербес және өз
есебінен шешіледі.
7)

12.
ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАР
12.1. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы растайды:
12.1.1.Науқанды өткізудің барлық ережелерімен және оған қатысу шарттарымен танысу және
келісуге;
12.1.2.Тапсырыс беруші және(немесе) Ұйымдастырушы бейнеленген фотоматериалдарды,
сұхбат пен оның қатысуымен өзге де материалдарды Науқанға жарнама жасау
және(немесе) хабарландыруға, «Lay's» сауда белгісі мақсатында Қатысушыға сыйақы
төлемей пайдалануға өз келісімін береді. Қатысушы Ұйымдастырушыға мұндай
материалдарды эфирге беру, көпшілік алдында көрсету жолымен пайдалану құқығын
Науқанды және оның нәтижелерін, сондай-ақ «Lay's» сауда белгісін көпшілік алдында
жарнамалау және(немесе) анонстау мақсатында өзге де айрықша емес авторлық
құқықтарды береді.
12.1.3.Ұйымдастырушы Қатысушымен байланысты материалдарды БАҚ-та, Сайтта, Ғаламтор
желісінде орналастырар алдында оларды Қатысушымен алдын ала келіспей редакциялау
құқығын өзіне қалдырады.
12.2. Науқан Ұйымдастырушысының өз қалауы бойынша Қатысушыларға себептерін
түсіндірместен және олармен хат жазыспай, Науқан Қатысушыларының кез келген
әрекеттерін жарамсыз деп тануға, сондай-ақ Науқанға одан әрі қатысуға тыйым салуға,
Ұйымдастырушының Қатысушының деректерді қолдан жасайды немесе шығарып алады
деген негізделген күдіктері болған кез келген тұлғаға жүлдені алудан бас тартуға құқығы
бар кез-келген жалған деректердің пайдасы.
12.3. Осы Ережелерді, кез келген даулы мәселелерді және/немесе осы Ережелермен
реттелмеген мәселелерді екіұштылықпен түсіндіруге жол беретін жағдай туындаған
жағдайда, Ұйымдастырушы түпкілікті шешімді Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес қабылдайды.
12.4. Осы Науқанды өткізу шеңберінде туындаған барлық дауларды ұйымдастырушы /
Оператор (Серіктес) және Қатысушылар келіссөздер жолымен шешуге тиіс. Егер
жағдайды реттеу мүмкін болмаған жағдайда, дау Ұйымдастырушының/Оператордың
(Серіктестің) орналасқан жері (шарттық соттылық) бойынша қаралатын болады.
Қатысушылар Науқанға қатысу арқылы шарттық соттылыққа келісімін білдіреді.
12.5. Осы Ережелерде көзделмеген барлық жағдайларда Ұйымдастырушы\Оператор (Серіктес),
Науқан Қатысушылары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын
басшылыққа алады.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Lay's большие эмоции маленьких моментов»
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.

−

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИИ – РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Lay's большие
эмоции маленьких моментов» (далее – Акция):
Акция представляет собой мероприятие, которое проводится в целях создания и
поддержания интереса, формирования положительного имиджа и потребительского спроса
к продукции под товарными знаками «Lay’s», а также в целях увеличения объема продаж
данной продукции. Стоимость Продукции «Lay’s» в срок проведения Акции не превышает
ее стоимости вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию «Lay’s»,
участвующую в Акции, Участники Акции не вносят никакой дополнительной платы за
участие в Акции. Акция не является лотереей, азартной игрой, не требует внесения от
участников платы за участие.
Акция проводится по всей территории Республики Казахстан (далее – «РК») в торговой
сети «SMALL&Skif»;
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ОРГАНИЗАТОРЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ПАРТНЕРЕ
АКЦИИ
Организатор Акции: Товарищество с ограниченной ответственностью «Вимм-БилльДанн-Центральная Азия-Алматы», юридический адрес: Республика Казахстан, г.
Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д.109 “B”, помещение 401 (далее «Организатор»);
Оператором Акции: Товарищество с ограниченной ответственностью «Pro Triniti»,
юридический адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Зенкова, 22, 4 этаж
(далее – «Оператором»), действующее по заказу Организатора;
Технический партнер Акции: Товарищество с ограниченной ответственностью «Скиф
Трейд», юридический адрес: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Розыбакиева,
75 (далее – «Партнер»), действующее по заказу Организатора;
Настоящие Правила проведения Акции определяют порядок, условия, место и сроки
проведения Акции круг лиц, среди которых проводится Акция, механику проведения
Акции, порядок проведения розыгрыша Призов Акции, порядок и сроки объявления
результатов розыгрыша Призов Акции, порядок определения и сроки объявления
Победителей Еженедельных Призов Акции и Главного Приза Акции, количество, размер
и форму Призов, сроки, место и порядок их вручения/ предоставления.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции, Организатор
Акции (или по его заданию/поручению Оператор (Партнер)) обязан публично уведомить
об этом.

1.5. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
1.5.1. Общий срок проведения Акции: в период с 03 августа 2022 года по 13 сентября 2022
года (включительно) (далее также - СрокАкции).
1.5.2. Время, дата и место проведения Акции: Акция проводится Организатором (или по
его заданию/поручению Оператором (Партнером)) на территории Республики
Казахстан в отношении Акционной продукции, приобретенной во всех супермаркетах
торговой сети SMALL&Skif. Акция проводится в сети Интернет на интернет-ресурсе,
расположенном по адресу www.small.kz (далее «Сайт») (далее по тексту «Место
проведения Акции»).
1.5.3. Срок регистрации в Акции, а именно период регистрации Чеков на Сайте, в порядке,
указанном в настоящих Правилах: с 00:01 03 августа 2022 года по 23:59 часов 13 сентября
2022 г. (здесь, ранее и далее по тексту указывается по времени г. Нур-Султан, РК).
1.5.4. Общий срок определения Победителей Акции: период с 03 августа 2022 г. по 14
сентября 2022 г. (обе даты включительно)
Даты определения лиц, получивших право на получение Призов Акции, а именно:
Победителей розыгрышей Призов Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами в даты:
− 10 августа 2022 г.

−
−
−
−
−

17 августа 2022 г.
24 августа 2022 г.
31 августа 2022 г.
07 сентября 2022 г.
14 сентября 2022 г.

− Общий срок предоставления Призов Акции их получателям, определенным в
соответствии с настоящими Правилами: с 11 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г. (обе
даты включительно).
1.6.
АКЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
1.6.1. Акция проводится по отношению к продукции, реализуемой под товарными знаками
«Lay’s», указанной ниже (далее при совместном упоминании – «Продукт» и
«Продукция» соответственно):
Наименование продукта
Lay’s Краб 81г
Lay’s Сыр 81г
Lay’s Сметана Зелень 81г
Lay’s с Солью 81г
Lay’s Молод Зеленый Лук 81г

Штрих код
4690388110390
4690388110215
4690388110277
4690388110253
4690388110239

Lay’s Бекон 81г

4690388110192

Lay’s Паприка 81г

4690388110413

Lay’s Шашлык 81г

4690388110550

Lay’s Рифленые Паприка 81г
Lay’s Ребрышки Гриль 81г

4690388110338
4690388110314

Lay’s Рифленые Лобстер 81г
Lay’s Мясо в тандыре 81г

4690388110352
4690388110536

Lay’s Рифл Нежн Сыр Лук 81г

4690388110512

Lay’s Белые Грибы со Смет 81г

4690388110376

Lay’s Молод Зеленый Лук 140г

4690388111199

Lay’s Сметана Зелень 140г

4690388111250

Lay’s Краб 140г

4690388111274

Lay’s Сыр 140г

4690388111359

Lay’s Шашлык 140г

4690388111335

Lay’s Белые Грибы со Смет 140г
Lay’s Паприка 140г
Lay’s Риф Сметана Лук 140г

4690388111380
4690388111427
4690388111441

Lay’s Рифленые Лобстер 140г

4690388111465

Lay’s Риф НежныйСырЛук 140г

4690388111489

Lay’s Рифленые Горчица 140г

4690388111212
4690388111236

Lay’s Мясо в тандыре 140г
Lay’s Ребрышки Гриль 140г

4690388111298

Lay’s Рифленые Чили и Лайм 140г

4690388111311

Lay’s Рифл Лосось Сливоч Соус 140г

4690388095864

Lay’s с Солью 140г

4690388111403

Lay’s Рифленые Паприка 140г

4690388095758

Lay’s Лук зеленый 225г

4690388050542

Lay’s Сметана-Зелень 225г

4690388050535

Lay’s Сметана-Лук 225г

4690388050474

Lay’s Краб 225г

4690388106645

Lay’s Стакс Аром Ребр Барб 140г

4690388108977

Lay’s Стакс Зеленый Лук 140г

4690388108953

Lay’s Стакс Королев Краб 140г

4690388108960

Lay’s Стакс Нежн СметЛук 140г

4690388108991

Lay’s Из Печи Лисички в Смет 85г

4690388058166

Lay’s Из Печи НежнСыр Зелень 85г
Lay’s Из Печи СметанаАромТравы 85г

4690388058142
4690388106270

Lay’s Из Печи Пикантная Паприка 85г

4690388106294

Lay’s Из Печи Королевский Краб 85г

4690388104252
4690388107581

Lay’s Сыр 50г
4690388107574
Lay’s Краб 50г
4690388108847
Lay’s Паприка 50г

4690388108854
Lay’s Шашлык 50г
Lay’s Молод Зеленый Лук 50г

4690388108052

1.6.2.

Продукция должна быть приобретена Участником в срок, указанный в пп. 1.5.2. Правил,
в Месте проведения Акции, определенном в пп. 1.5.2. настоящих Правил.

2.
2.1.

ЧЕКИ
Контрольно-кассовая машина - электронное устройство с функцией фиксации и (или)
передачи данных, компьютерные системы, обеспечивающие регистрацию и отображение
информации о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ,
услуг;
Чек – первичный учетный документ контрольно-кассовой машины, подтверждающий
факт осуществления между продавцом (поставщиком товара, работы, услуги) и
покупателем (клиентом) денежного расчета (ранее и далее по тексту именуется «Чек»).
Чеки, представляемые Участниками Акции для участия в Акции, должны
соответствовать следующим требованиям:
Содержать информацию с наименованием и стоимостью Продукции,
Содержать информацию с названием торговой точки или наименованием юридического
лица;
Содержать информацию с бизнес-идентификационным номером юридического лица,
реализовавшего Продукцию;
Содержать информацию с номером Чека, номером кассы и номером продажи;
Содержать информацию с датой покупки, которая должна соответствовать сроку
проведения Акции (п.1.5.4. настоящих Правил);
Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие Чеки:
Чек, зарегистрированный ранее даты начала периода приема заявок на участие в Акции
(ранее 00:01 часов (местное время) 03 августа 2022г.);
Чека, зарегистрированный позднее даты окончания периода приема заявок на участие в
Акции (позднее 23:59 часов 13 сентября 2022 г.);
Чека не содержит информации, указанной в п.2.3. настоящих Правил
Все заявленные к участию в Акции Чеки хранятся в базе данных на сервере Сайта,
содержащей информацию об участниках Акции, в которой производится обработка
(модерация) предоставленных к участию Чеков.
Чеки, зарегистрированные Участником Акции на Сайте в соответствии с
условиями настоящих Правил, необходимо хранить в течение всего периода
проведения Акции до момента вручения Приза. В случае объявления Участника
Акции Победителем розыгрыша Призов Акции, Победителю необходимо предоставить
Организатору (уполномоченному лицу) Акции Чек, зарегистрированный на Сайте и
объявленный выигравшим.

2.2.

2.3.
−
−
−
−
−
2.4.
−
−
−
2.5.

2.6.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица – граждане РК,
достигшие 18 лет, проживающие на территории РК, иностранные граждане, имеющие
вид на жительство РК и постоянно проживающие на территории Казахстана, являющиеся
пользователями глобальной сети Интернет и потребителями Продукции, совершивших
последовательность конклюдентных действий, предусмотренных п.5.1. настоящих
Правил, результатом которых является регистрация Чека на Сайте Акции (ранее и далее
по тексту настоящих Правил именуются «Участник»).
В Акции не могут принимать участие лица без гражданства и граждане иных государств,
не имеющие вида на жительство РК, работники и уполномоченные представители
Организатора, Оператора и Партнера Акции, их аффилированных лиц, близкие
родственники и супруги таких работников и представителей, а равно работники и
представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Акции, а также члены их семей.
В случае выявления факта участия в Акции граждан, не соответствующих условиям

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
−

−

4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.

пунктов 3.1., 3.2. и иных разделов настоящих Правил, Организатор (Оператор) н вправе
отказать таким лицам в участии в Акции (или) получении Приза.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки.
Каждый Участник может предоставить к участию (размещая на Сайте Акции)
соответствующие настоящим Правилам Чеки, количество которых, возможное к
регистрации каждым Участником, не ограничено.
Организатор (Оператор) обязуется проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Победителя Акции.
Участник Акции вправе требовать от Организатора (Оператора, Партнера) Акции
получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции.
В целях проведения Акции Организатору (Оператору, Партнеру) необходима
информация об Участниках, в том числе, персональные данные Участников Акции
согласно перечням, указанным в настоящих Правилах. Участники Акции обязуются
указывать точные и актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в п.5.
настоящих Правил. Организатор (Оператор, Партнер) Акции не вправе предоставлять
информацию, полученную от Участника Акции, третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
Любая добровольно предоставленная Участниками информация, в том числе
персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными
представителями и/или рекламными агентствами в целях, не связанных с проведением
Акции, в т.ч. в рекламных целях Организатора Акции, при условии получения
дополнительного письменного согласия Участников в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник принимает настоящие Правила
(ознакомлен и согласен с ними).
Принимая участие в Акции, Участник понимает, что Акция – это игра, при которой
розыгрыш Призов зависит от случайного выбора, а соответственно не все Участники
смогут стать Победителями розыгрыша Призов.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции формируется за счет собственных денежных средств
Организатора и используется исключительно для предоставления Призов Участникам
Акции, стоимость Призов Акции включает все применимые налоги, согласно НК РК.
Количество Призов в составе Призового фонда ограничено.
Всего Призовой фонд Акции состоит из 121 (сто двадцать одного) штук Призов Акции.
Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
Еженедельными Призами Акции являются:
электронные промокоды в Торговую сеть SMALL&Skif номиналом 25 000 (двадцать пять
тысяч) казахстанских тенге в количестве 20 (двадцать) штук (далее по тексту «Приз
Акции»). Общее количество Еженедельных Призов Акции составляет 120 (сто двадцать)
штук;
Главным призом Акции является:
Денежный приз, на путешествие в теплые страны, в размере 1 500 000,00 (один миллион
пятьсот тысяч) тенге, в количестве 1 (одна) штука) (далее – «Главный приз»). Общее
количество Главных Призов Акции составляет 1 (одна) штука;
Организатор оставляет за собой право изменить Призовой фонд Акции, в том числе,
изменить количество, форму, вид и иные характеристики Призов.
Возврат и обмен Призов, замена Призов Организатором не производится.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Для участия в Акции необходимо в Срок проведения Акции в любом Супермаркете
SMALL&Skif приобрести любой Акционный продукт.
Договор между Организатором (Оператором) Акции и ее Участником заключается в
результате совершения Участником (т.е., лицом, отвечающим установленным
Правилами требованиям) одного из последовательности конклюдентных действий,
необходимых для принятия участия в Акции, а именно:

−

Приобретение в Срок Акции любого Акционного продукта в любом Супермаркете
SMALL&Skif (указанном в п.1.5.2. настоящих Правил);
−
Получить у кассира в любом Супермаркете SMALL&Skif ЧЕК контрольно-кассовой
машины, подтверждающий покупку любого Акционного продукта;
−
Зарегистрироваться на Сайте и пройти процедуру предоставления согласия на обработку
персональных данных Участника Акции на Сайте Акции путем заполнения
Регистрационной формы как указано в п.5.4. настоящих Правил;
−
Загрузить данные Чека, подтверждающего покупку любого Акционного продукта, на
Сайте, как указано в п.5.5. настоящих Правил;
5.3.
Участники Акции, выполнившие условия, определенные в п.5.2. Правил, получают право
на участие в розыгрыше Призов Акции.
5.4.
Регистрация Участника Акции на Сайте Акции осуществляется в следующем порядке:
- В окне Авторизация необходимо:
• ввести Контактный телефон Участника (с кодом города или номер мобильного
телефона с кодом оператора в формате +7 ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ) (используется для
обратной связи с Участником в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, также используется в качестве логина для авторизации Участника на
Сайте);
• E-mail: адрес электронной почты (на который будет отправлено письмо со
ссылкой, по которой необходимо произвести подтверждение своего
электронного адреса);
• Фамилию и Имя Участника.
5.5. Регистрация Чека Участником Акции на Сайте Акции осуществляется в следующем
порядке:
• Внести в соответствующее окно информацию с номером кассы;
• Внести в соответствующее окно информацию с номером продажи;
• Внести в соответствующее окно информацию с суммой Чека;
• Внести в соответствующее окно информацию с датой покупки, которая должна
соответствовать сроку проведения Акции (п.1.5.4. настоящих Правил);
5.6.
Предоставление Участником не актуальных (недостоверных) и (или) не точных (не
корректных) данных при регистрации на Сайте Акции для участия в Акции в порядке,
указанном в настоящих Правилах, равно как и последующее непредставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (не корректных) данных,
влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции и освобождает Организатора
(Оператора, Партнера) Акции от обязанности по передаче соответствующего Приза
Акции такому Участнику.
6.
6.1.

6.2.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие
Участника Акции с настоящими Правилами, а также является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника Акции на
обработку Организатором Акции и иными партнерами, привлеченными Заказчиком для
проведения Акции (далее – «иные партнеры») любыми способами, необходимыми в
целях проведения Акции, персональных данных, предоставляемых Участником для
целей Акции и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в соответствии с
настоящими Правилами.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные
данные Участника, а также в любых иных материалах, представленных Участником
через Сайт Акции, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями (Операторами и иными партнерами) в целях выполнения
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или)
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции
понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими при
регистрации для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (Операторами,
иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают

6.3.
−
−

−

−

−

6.4.

−

согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено
выше.
Под персональными данными (ПД) в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
Под сбором ПД настоящих Правилах понимается любое действие (операция),
направленные на получение ПД.
Под обработкой ПД в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с ПД, включая накопление,
хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных, предоставленных Участником
Акции в целях проведения Акции.
Под использованием ПД в настоящих Правилах понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
направленные на реализацию целей деятельности собственника, оператора и третьего
лица;
Под хранением ПД в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с ПД, по обеспечению целостности,
конфиденциальности и доступности ПД;
Под распространением ПД в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с ПД, в результате
совершения которых происходит передача персональных данных, в том числе через
средства массовой информации или предоставление доступа к персональным данным
каким-либо иным способом, (действия, направленные на раскрытие ПД
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте Акции, а также в
иных источниках сведений о фамилии, имени, городе проживания, e-mail, номере
телефона Участников Акции, которые Участник предоставил через Сайт Акции в ходе
Акции, городе или ином населенном пункте их проживания, а также выигрыше (призе)
Участника в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РК).
Обработка ПД будет осуществляться Оператором Акции и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением принципов
и правил, предусмотренных Законом РК «О персональных данных и их защите». При
предоставлении Оператору Акции ПД лиц, не являющихся Участниками Акции, когда
предоставление таких данных необходимо для целей Акции, Участники выступают в
качестве представителей соответствующих третьих лиц — субъектов персональных
данных — в отношениях с Оператором Акции и гарантируют согласие таких лиц на
обработку их ПД Оператором Акции. Участники самостоятельно несут ответственность
за нарушение прав третьих лиц на конфиденциальность ПД. Организатор Акции,
Операторы Акции и иные партнеры, действующие по поручению/ заданию Организатора
Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все ПД, сообщенные Участниками для целей участия в
Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, Операторами Акции и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в
соответствии с действующим законодательством РК и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах. Организатор Акции, Операторы Акции и иные
партнеры, действующие по поручению/ заданию Организатора Акции, обязуются
соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в
отношении обработки ПД:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства РК в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора ПД, установленных
Законом «О персональных данных и их защите»;

−

−

−

−
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6.7.

6.8.

7.
7.1.

обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных участников
Акции, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных участников
Акции с использованием баз данных, находящихся на территории РК. Серверы с базами
данных, содержащими ПД Участников Акции, используемые Организатором,
Операторами и/или иными партнерами при сборе и обработке ПД Участников Акции в
целях проведения Акции, находятся в глобальной сети Интернет.
Настоящим Участники Акции считаются проинформированными о месте нахождения
ПД, сбор и обработка которых осуществляются в целях Акции.
обрабатывать ПД только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных
целях. Использование и иные виды обработки ПД в целях информирования субъектов
ПД о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только
в объеме и в случаях, предусмотренных Законом РК «О персональных данных и их
защите»;
в случае если Организатор (Оператор, Партнер) Акции в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть
ПД Участников Акции третьим лицам, — осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона «О персональных данных и их защите»;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности ПД
Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства
РК.
Согласие Участника на обработку ПД, указанное в п.п.5.4. настоящих Правил, действует
в течение всего срока проведения Акции.
Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору Акции,
Оператору Акции и иным партнерам Организатора Акции согласие на обработку в целях
проведения Акции ПД. Организатором/Оператором и иными партнерами любым
способом и распространение таких данных для целей Акции Организатором/ Оператором
и иными партнерами, которые обязаны соблюдать конфиденциальность ПД и
обеспечивать безопасность ПД при их обработке, а также гарантируют необходимые
меры защиты ПД от несанкционированного разглашения с применением
автоматизированных средств обработки данных. Все ПД, сообщенные Участниками
Акции для целей Акции, будут храниться, и обрабатываться Организатором/Оператором
и иными партнерами в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
Участник Акции вправе отозвать согласие на обработку ПД, направив Оператору/
Организатору Акции и и иными партнерами по почтовому адресу, указанному в
настоящих Правилах, соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением
о вручении.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку ПД
Организатор (Оператор, Партнер) обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению / заданию
Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей Акции, уничтожить ПД или обеспечить их уничтожение (если обработка ПД
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
(Оператора, Партнера) Акции в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней, с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор (Оператор,
Партнер) вправе осуществлять обработку ПД без согласия субъекта ПД на основаниях,
предусмотренных Законом РК «О персональных данных и их защите» или другими
законами PK.
ПОРЯДОК И СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ
ПРИЗОВ АКЦИИ ЕЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
В целях определения Победителей Акции в период проведения Акции проводятся
розыгрыши с использованием программы случайного выбора Random.org (далее
«Программа»). Под Программой понимается онлайн приложение, расположенное на
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стороннем ресурсе – сайте http://random.org, предназначенном для генерации случайных
чисел в заданном числовом диапазоне.
− Для розыгрыша еженедельных призов в Программу вносятся номера всех
заявленных к участию в Акции Чеков, прошедших модерацию и
подтверждающих покупку любого Акционного продукта в Супермаркетах
SMALL&Skif, всеми Участниками Акции за предыдущую неделю проведения
Акции.
− Для розыгрыша Главного приза участвуют все зарегистрированные чеки,
прошедшие модерацию за весь период проведения Акции.
Если Участник Акции за весь период проведения Акции зарегистрировал несколько
Чеков, то в розыгрыше участвуют все зарегистрированные им Чеки, прошедшие
модерацию и подтверждающие покупку любого Акционного продукта в Супермаркетах
SMALL&Skif.
Чеки, признанные выигравшими в одном из розыгрышей, исключаются из участия в
дальнейших розыгрышах Призов. Участник Акции может только один раз выиграть
Еженедельный Приз.
Для розыгрыша Главного Приза участвуют все Чеки, зарегистрированные за время
проведения Акции.
Победители розыгрыша Призов определяются в следующем порядке:
Определение Победителей розыгрышей Еженедельных Призов Акции будет
проводится еженедельно (итого 6 (шесть) розыгрышей за весь Срок Акции), в даты,
определенные в пп. 1.5.5. настоящих Правил в 15:00 часов, среди чеков, прошедшие
модерацию за прошедшую неделю. Розыгрыш и определение победителей
Еженедельных призов проводится в присутствии членов комиссии, состоящей из
представителей Организатора (Оператора) Акции и/или представителей третьих лиц,
связанные с организацией и проведением Акции, с использованием специальной
компьютерной программы, согласно пп. 7.1., путем случайного определения Чеков среди
прошедших модерацию Чеков за прошедшую неделю.
Участники Акции, зарегистрировавшие выигравшие в розыгрыше Призов Чеки для
участия в Акции, признаются Победителями Еженедельного Приза Акции.
По результатам розыгрыша члены комиссии подписывают протокол розыгрыша.
Подписи членов комиссии на протоколе заверяются нотариусом.
В течение каждого розыгрыша Еженедельных призов, Организатор (Оператор) Акции
и/или представителей третьих лиц, связанные с организацией и проведением Акции,
оставляет за собой право определить 5 (пять) альтернативных Победителей на
Еженедельный приз для возможности замены Победителя в случае несоответствия
претендентов требованиям данных Правил. Однако Организатор (Оператор) Акции не
обязан раскрывать имена Участников, которые были включены в такой список
альтернативных Победителей.
В случае если Оператор Акции не может связаться с победителем\в течение 3 (трех)
календарных дней с момента определения победителя, указанное лицо лишается права
на соответствующий приз, Оператор Акции связывается с первым альтернативным
победителем для присуждения ему приза. В случае если Оператор Акции не может в
течение вышеуказанного срока связаться с первым альтернативным победителем, то
такой альтернативный победитель лишается права на соответствующий приз, Оператор
Акции связывается со вторым альтернативным победителем для присуждения ему приза.
В случае если Оператор Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться со
вторым альтернативным победителем, то такой альтернативный победитель лишается
права на соответствующий приз, Оператор Акции связывается с третьим альтернативным
победителем для присуждения ему приза. В случае если Оператор Акции не может в
течение вышеуказанного срока связаться с третьим альтернативным победителем, то
такой альтернативный победитель лишается права на соответствующий приз, Оператор
Акции связывается с четвертым альтернативным победителем для присуждения ему
приза. В случае если Оператор Акции не может в течение вышеуказанного срока
связаться с четвертым альтернативным победителем, то такой альтернативный
победитель лишается права на соответствующий приз, Оператор Акции связывается
пятым альтернативным победителем для присуждения ему приза. В случае если
Оператор Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться пятым
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альтернативным победителем, то Организатор (Оператор) Акции присуждает
Еженедельный приз основному победителю и опубликовывает его данные в качестве
победителя Еженедельного приза. Данный победитель должен забрать Еженедельный
приз не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его оповещения
(опубликования на Сайте Акции), в противном случае Организатор Акции вправе
распорядиться таким призом по своему усмотрению.
Определение Победителя розыгрыша Главного Приза Акции будет проводиться 14
сентября 2022 г. в 15:00 часов, среди всех чеков, прошедшие модерацию за весь период
Акции. Розыгрыш и определение победителей Главного приза проводится в присутствии
членов комиссии, состоящей из представителей Организатора (Оператора) Акции и/или
представителей третьих лиц, связанные с организацией и проведением Акции, с
использованием специальной компьютерной программы, согласно пп. 7.1., путем
случайного определения Чеков среди прошедших модерацию Чеков за весь период
Акции;
По результатам розыгрыша члены комиссии подписывают протокол розыгрыша.
Подписи членов комиссии на протоколе заверяются нотариусом.
В течение проведения розыгрыша Главного приза, Организатор (Оператор) Акции
оставляет за собой право определить 2 (два) альтернативных Победителя на Главный
приз для возможности замены Победителя в случае несоответствия претендентов
требованиям данных Правил. Однако Организатор (Оператор) Акции не обязан
раскрывать имена Участников, которые были включены в такой список альтернативных
Победителей.
В случае если Оператор Акции не может связаться с победителем в течение 3 (трех)
календарных дней с момента определения победителя, указанное лицо лишается права
на соответствующий приз, Оператор Акции связывается с первым альтернативным
победителем для присуждения ему приза. В случае если Оператор Акции не может в
течение вышеуказанного срока связаться с первым альтернативным победителем, то
такой альтернативный победитель лишается права на соответствующий приз, Оператор
Акции связывается со вторым альтернативным победителем для присуждения ему приза.
В случае если Организатор Акции не может в течение вышеуказанного срока связаться с
вторым альтернативным победителем, то Организатор (Оператор) Акции присуждает
Главный приз основному победителю и опубликовывает его данные в качестве
победителя Главного приза. Данный победитель должен забрать Главный приз не
позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его оповещения (опубликования
на Сайте Акции), в противном случае Организатор Акции вправе распорядиться таким
призом по своему усмотрению.
Для установления контакта с Победителями розыгрыша Призов и оповещения о
выигрыше производятся следующие действия:
в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения результатов розыгрыша на
указанный при регистрации соответствующим Участником Акции телефонный номер
осуществляется звонок Оператором Акции для уведомления Победителя о победе в
Акции и для информирования о порядке вручения Приза;
в течение 3 (трех) календарных дней на Сайте Акции публикуется информация с данными
Победителей, которые содержат Имя Победителя, и номер чека, который выиграл;
Информация о результатах розыгрыша Призов на Сайте Акции публикуется после
обзвона Победителей. Победитель может получить Приз в соответствии с условиями во
время и сроки, определенные в п.8 настоящих Правил.
Во исполнение п. 3.6. настоящих Правил, Оператор, как налоговый агент, берет на себя
обязательства по оплате индивидуального подоходного налога, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и разделом 9 настоящих Правил.

8.
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗОВ
АКЦИИ.
Получение Еженедельных призов:
8.1.
Еженедельные Призы Акции представляют собой Электронный Промокод, вручаются
Победителям посредством отправки электронно на e-mail. Для получения Электронного
Промокода Победитель должен выслать Оператору необходимые документы.

Для получения Еженедельного Приза Победителям Акции необходимо в течение 3 (трех)
календарных дней выслать на указанный Оператором электронный адрес (e-mail)
следующие документы:
• Фотографию документа, удостоверяющего личность Победителя (вид, серия,
номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа, с указанием ИИН);
• Фотографию выигравшего Чека полностью с товаром, где должно быть
подтверждение наличия покупки акционного товара;
• Предоставить иную информацию/документы, необходимые для получения
Победителем Призов Акции в соответствии с настоящими Правилами или с
применимым законодательством, а также акт приема-передачи приза.
8.3. Оператор Акции должен выслать на указанный электронный адрес Победителя (e-mail)
Еженедельный Приз Акции (Электронный Промокод) в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней с даты получения документов, указанных в п. 8.2.
8.4. При получении Еженедельного Приза Победитель обязуется подписать акт приемапередачи Еженедельного приза.
Получение Главного приза:
8.5. Для получения Главного приза Победителю необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней
предоставить Оператору Акции следующие документы:
• Фотографию документа, удостоверяющего личность Победителя (вид, серия, номер, дата
выдачи, наименование выдавшего органа, с указанием ИИН);
• Справку со штампом банка, с указанием реквизитов банковского счета, зарегистрированного
на имя Участника Акции;
• Адрес фактического проживания с почтовым индексом;
• Письменное согласие на подписания акта приема-передачи о безвозмездной передаче
Главного приза;
• Предоставить иную информация/документы, необходимые для получения Победителем
Главного Приза Акции в соответствии с настоящими Правилами или с применимым
законодательством, а также акт приема-передачи приза.
8.6. Оператор Акции должен перечислить Главный приз на расчетный счет победителя Главного
приза в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов,
указанных в п.8.4.
8.7. При получении Главного приза Победитель обязуется подписать акт приема-передачи
Главного приза.
8.8.
Организатор (Оператор) Акции не отвечает за какие-либо последствия
действий/бездействия Участника Акции, признанных ошибочными.
8.9.
Организатор (Оператор), а также лица, уполномоченные Оператором на организацию и
проведение Акции, не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи
или интернет — провайдера, к которой подключен компьютер/смартфон Участника
Акции; за действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой
подключен компьютер/смартфон Участника Акции.
8.10. Неполучение от Победителя сведений и/или документов, необходимых для получения
Приза означает отказ Победителя от участия в Акции и от Приза.
8.11. Организатор имеет право использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
8.2.

9.
9.1.

9.2.
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ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ
Согласно налоговому законодательству Республики Казахстан, а именно, ст.327 Кодекса
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» к доходам,
подлежащим налогообложению у источника выплаты, относятся выигрыши. Исчисление
и удержание ИПН (индивидуальный подоходный налог) по данному виду дохода
(выигрыш) производится налоговым агентом – Оператором Акции.
Участники, получают доход в виде Призов Акции, налоговый агент уплачивает за него
соответствующий налог в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Поскольку стоимость Призов Акции
превышают 5-кратный размер месячного
расчетного показателя, установленного на текущий финансовый год законом о
республиканском бюджете и действующего на дату такой передачи, то соответственно
все Призы Акции будут рассматриваться в качестве дохода в целях его налогообложения.
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ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения посредством
размещения полных условий проведения Акции в общем доступе в глобальной сети
Интернет на Сайте.
В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом будет
размещена Организатором (Оператором, Партнером) на Сайте Акции. В случае
изменений Правил Акции, а также ее приостановления или отмены Организатор
(Оператор, Партнер) информирует об этом Участников путем размещения
соответствующего объявления на Сайте Акции.
При приостановке проведения Акции/досрочном прекращении проведения Акции
Организатор (Оператор, Партнер) Акции обязан опубликовать в открытом доступе на
Сайте Акции сообщение о приостановке проведения Акции/ досрочном прекращении
проведения Акции или иным способом публично уведомить о такой (-ом) приостановке
/прекращении.
Организатор Акции или, по его поручению, Оператор, обязан вручить Призы
Победителям розыгрыша Призов, зарегистрировавшимся на Сайте Акции для участия в
Акции и выполнившим условия участия в Акции в объявленный срок проведения Акции
или до даты опубликования сообщения о приостановке / досрочном прекращении
проведения Акции или иного публичного уведомления о такой(-ом) приостановке /
прекращении.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора Акции или, по его поручению, Оператора, от необходимости вручения
Призов Победителям Акции, зарегистрировавшимся на Сайте Акции для участия в
Акции и выполнившими условия участия в Акции до приостановки или досрочного
прекращения проведения Акции.
Организатор Акции или, по его поручению, Оператор, обязан завершить проведение
Акции, в том числе осуществить вручение Призов, и совершить иные необходимые
действия в отношении тех Участников Акции, которые прошли процедуру регистрации
на Сайте Акции и выполнили условия участия в Акции.
Подача лицом заявки на участие в Акции, а именно, выполнение последовательности
конклюдентных действий, указанных в п.5. настоящих Правил, является акцептом
оферты Организатора на участие в Акции и означает, что лицо, зарегистрировавшееся на
Сайте Акции для участия в Акции, соглашается с настоящими Правилами (правилами
Акции), доводимыми до его сведения в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
Организатор вправе в любое время изменить условия Акции, период проведения
розыгрыша, досрочно прекратить ее проведение, публиковать дополнительную
информацию об Акции. Обновленная (дополнительная) информация по Акции и ее
условиям подлежит размещению на Сайте в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты
утверждения Организатором такого изменения (обновления).
Организатор (Оператор, Партнер) Акции оставляют за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством
Республики Казахстан, и при возникновении спорных ситуаций.
РАСХОДЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни Организатор, ни Оператор (Партнер) не несут ответственность за:
Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием в Акции и(или) получением призов;
Не ознакомление Участников с Правилами Акции, а равно не ознакомление с
результатами проведения Акции;
Неполучение от Участников писем, звонков и/или электронных сообщений, в том числе
по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении
Акции;
Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;
Получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных

6)
7)
8)

11.2.

11.3.

11.4.

сведений, персональных данных, необходимых в целях проведения Акции и передачи
Призов;
За любые технические сбои, неполадки, профилактические работы и прочее операторов
сотовой связи, Интернет-провайдеров, возникшие не по вине Организатора Акции;
За любые расходы и(или) убытки, понесенные Участником в связи с участием в Акции
и(или) получением Приза.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе
введение режима чрезвычайного положения и/или ограничительных мер, запретов в
связи с COVID-19.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все и любые расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции (в том числе и без ограничений, расходы, связанные с
пользованием сетью Интернет, получения любой информации об Акции, покупка
акционного продукта и т.д.).
Организатор и(или) Оператор (Партнер) Акции не несут ответственности в отношении
любых споров о праве на призы Акции. В любом случае окончательное решение
относительно споров принимает Организатор и такое решение обжалованию не
подлежит.
Ни Организатор, ни Оператор (Партнер) не вступают в спор в случае возникновения
споров о принадлежности: номера мобильного телефона, электронного адреса,
Акционного продукта, чека тому или иному лицу. Все такие споры разрешаются между
сторонами конфликта самостоятельно и за свой счет.

12.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает:
12.1.1. Ознакомление и свое согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в
Акции.
12.1.2. Свое согласие на использование фотоматериалов с его изображением, интервью и иных
материалов с его участием Заказчиком и(или) Организатором в целях рекламирования
и(или) анонсирования Акции, торгового знака «Lay’s» без выплаты вознаграждения
Участнику. Участник передает Организатору право использования таких материалов,
путем передачи в эфир, публичного показа, равно иные неисключительные авторские
права, с целью публичного рекламирования и(или) анонсирования Акции и ее
результатов, а также торгового знака «Lay’s».
12.1.3. Организатор оставляет за собой право перед размещением материалов, связанных с
Участником, в СМИ, на Сайте, в сети Интернет редактировать их без предварительного
согласования с Участником.
12.2. Организатор Акции имеет право, по собственному усмотрению, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции, отказать в получении
Приза любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные
подозрения в том, что Участник подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных.
12.3. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование данных
Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими
Правилами, окончательное решение принимает Организатор в соответствии с
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
12.4. Все споры, возникшие в рамках проведения настоящей Акции, Организатор\Оператор
(Партнер) и Участники должны разрешать путем переговоров. В случае если
урегулировать ситуацию не представляется возможным, спор будет рассматриваться по
месту нахождения Организатора/Оператора (Партнера) (договорная подсудность).
Участники выражают согласие на договорную подсудность путем принятия участия в
Акции.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор\Оператор
(Партнер), Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Республики Казахстан.

