«Kinder Шоколад – Балалар қуанышы» интернет-байқауы
Жарнамалық интерактивті ынталандыру шарасын өткізу
ЕРЕЖЕЛЕРІ
(бұдан әрі – «Ережелер»)
Алматы қ.
Мазмұны
Терминдер мен анықтамалар (1 бет)
1. Байқаудың жалпы шарттары (2 бет)
2. Байқаудың қатысушылары (2 бет)
3. Байқау жұмыстары (4 бет)
4. Байқауға қатысу шарттары (5 бет)
5. Жеке деректер (7 бет)

2022 жылдың 23 сәуірі
Байқау тапсырмасы, Жүлдегерлерді анықтау (10
бет)
7. Байқаудың жүлде қоры (12 бет)
8. Байқаудың жүлделерін алу шарттары, тәртібі,
орны және мерзімі (12 бет)
9. Басқа шарттар, жауапкершілік (13 бет)
10. Қатысушыларды хабардар ету тәртібі (14 бет)
11. Салықтар туралы ақпарат (14 бет)
12. Ұйымдастырушымен байланысу тәсілі (14 бет)
6.

ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
Егер басқасы осы Ережелермен келісілмесе, онда оларда қолданылған бас әріптермен жазылған
терминдер мен анықтамаларға келесі түсінік беріледі:
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Науқанның Ұйымдастырушысы және Операторы:
➢ Науқанның Ұйымдастырушысы «Ферреро Қазақстан» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
болып табылады (БСН 130140009072, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Достық даңғ., 192/2 үй, 5 қабат), бұдан әрі «Ұйымдастырушы» деп аталады.
➢ Байқаудың Операторы - ҚР заңнамасына сәйкес құрылған, Ұйымдастырушымен Байқауды өткізу
туралы шартты жасасқан, осындай шарт бойынша міндеттемелерін орындаған кезде өз атынан,
бірақ Ұйымдастырушының есебінен және тапсырысы/тапсырмасы бойынша осы Ережелерге
сәйкес Байқауға қатысу нәтижесінде Байқауға қатысқаны үшін жүлделерді (Байқау жүлделерін)
алуға құқығы бар тұлғаларды анықтау, сондай-ақ Байқау Жүлделерін алушыларға тарату (жеткізу)
мақсатында әрекет ететін заңды тұлға,
атап айтқанда:
«FCBARTGROUP-ALMATY
(ЭфСиБиАртГрупп-Алматы)»
ЖШС Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
тіркелген және әрекет ететін заңды тұлға (БСН 181140027022) заңды мекенжайы: Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Джаркентская к., 3, бұдан әрі «Оператор» деп аталады.
Ережелер - Науқанның осы ережелері. Байқау төменде көрсетілген Ережелерге сәйкес өткізіледі.
Байқауға қатысу үшін төлем алынбайды. Ережелер байқау өткізілетін тұлғалардың шеңберін,
конкурстық жұмыстарды беру және бағалау критерийлері мен тәртібін, оларды ұсыну орнын, мерзімін
және тәртібін, марапаттау мөлшері мен нысанын (Байқау нәтижелері бойынша үздік нәтижелерге қол
жеткізгені үшін сыйлықтар), Конкурс нәтижелерін жариялау тәртібі мен мерзімдерін, Конкурстың
жүлдесін (жүлделерін) алу тәртібі мен мерзімдерін белгілейді.
Байқау – «Kinder Шоколад – Балалар қуанышы» интернет-байқауы, ол Ереженің шарттары
Kinder сауда белгісі бар өнімдерге тұтынушылардың қызығушылығын қалыптастыруға және қолдауға,
оның сатылуын ынталандыруға, оны нарықта ілгерілетуге бағытталған Ұйымдастырушы өткізетін
жарнамалық интерактивті ынталандыру іс-шарасы болып табылады.
Қатысушы – Ережелердің талаптарына жауап беретін және Ережеде белгіленген міндеттемелерді
орындаған тұлға.
Қазылар алқасы – кемінде 6 (алты) адамнан тұратын Байқаудың қорытындысын шығару үшін
Ұйымдастырушы құратын конкурстық комиссия. Қазылар алқасының төрағасы байқау
комиссиясының мүшелерінің арасынан тағайындалады. Қазылар алқасы мүшелерінің функцияларына
мыналар жатады: жұмыстардың, Қатысушылар мен Жүлдегерлерді Ережелерге сәйкестігін тексеру, ең
жақсы Конкурстық жұмыстарды таңдау, сондай-ақ байқаудан өтпеген Қатысушылар мен жұмыстарды
байқаудан шығару; шағымдарды қарау, Қатысушылар мен Ұйымдастырушы арасындағы Ережемен
реттелмеген қарым-қатынаста кез келген даулы жағдайларды шешу. Барлық мәселелер бойынша
қазылар алқасының шешімі қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады, паритет жағдайында
Қазылар алқасының Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Конкурстық жұмыс – Қатысушы Ережелердің 3-бөлімінде көрсетілген барлық талаптарға сәйкес
түсірген фотосуреті.
Шығармашылық тапсырма – Ұйымдастырушы Ережелердің А) 6.4 тармағына сәйкес
Қатысушыларға орындауды ұсынатын қосымша шығармашылық тапсырма. Байқау жұмыстары
ҮЗДІК-30-ға кіретіндер.
Жеке кабинет, Пайдаланушы профилі – Сайттағы Қатысушының жеке бөлімі (аккаунты).
Модерация – ұсынылған Конкурстық жұмыстар мен Чектердің Ережелерге сәйкестігін тексеру үрдісі.
Модерация бүкіл Байқау бойына жүзеге асырылады, кез келген кезеңде, кез келген Конкурстық
жұмыс, соның ішінде Жүлдегердің жұмысы да Конкурстан алынып тасталуы мүмкін. Қатысушылар
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▪

▪
▪
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▪

модератордың талабы бойынша конкурсқа қатысуға өзінің авторлығын немесе модератор белгілеген
тәртіппен Чектің түпнұсқалығын растауға міндетті. Байқаудың Тапсырыс берушісі тексерілген
Конкурстық жұмыстар мен Чектердің Ережеге сәйкестігіне қатысты біржақты тәртіпте шешім
қабылдауға құқылы.
Жүлделер - Кепілдендірілген жүлделер, Апта сайынғы жүлделер, Бас жүлделер және Ереженің 7бабында көрсетілген басқа Жүлделер немесе жоғарыда аталған жүлделерді Конкурстың
Ұйымдастырушысы біржақты тәртіппен ауыстыра алатын басқа Жүлделер.
Жүлдегер – Ережелердің 4.4-тармағында белгіленген тәртіппен Жүлденің иегері деп танылған
Қатысушы.
Өнім - сүт салмасы бар «Kinder Шоколад (Kinder Chocolate)» сүт шоколады, таза салмағы 50 г, 100 г.
Рейтинг – Ережелердің 4.3.1-тармағына сәйкес дауыс беру нәтижелері бойынша Фотосуреттер алған
дауыстардың қысқаша мазмұны.
Сайт – www.kinder.com/ru/ru/xp/shareasmile интернет-сайты
ҮЗДІК-30 – Ережелердің 6.4. тармағында белгіленген тәртіппен Бас жүлделердің иелерін анықтаудың
бірінші кезеңінде іріктеліп алынған 30 (отыз) Конкурстық жұмыс.
Фотосурет, Фото – Конкурстық жұмыс болып табылатын Ереженің 3.1 тармағының талаптарына
сәйкес жасалған фотосурет.
Чек – барлық заңнамалық талаптарға сәйкес келетін, оның ішінде қолма-қол ақшамен есеп айырысу
кезінде (Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 206
бұйрығына сәйкес) деректерді тіркеу және (немесе) тапсыру (Фискалдық Деректер Операторының
дерекқорында) функциясы бар бақылау-касса машиналары беретін, Қатысушының Өнімді сатып
алуды жүзеге асырғанын растайтын бақылау-кассалық машинада қағаз немесе электронды түрде
басылған кассалық чек.
Келесі чектер дұрыс емес деп танылады, есепке алынбайды, тіркелмеген және Конкурсқа қатысу үшін
танылмаған болып табылады:
−

жасанды (жалған, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, ҚР заңнамасының талаптарын бұза
отырып шығарылған, Ереженің талаптарына сәйкес келмейтін және т.б.);

−

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау кезеңінің басталу күнінен бұрын тіркелгендер (2022
жылдың 23 сәуірі 00:01-ге дейін);

−

Конкурсқа қатысуға өтіндімдерді қабылдау кезеңінің аяқталу күнінен кеш тіркелген күні (2022
жылдың 19 маусымы 23:59-дан кеш);

−

бұрын тіркелген Чектің деректері туралы ақпаратты көшіру (қайта жүктеу) кезінде, мерзімі
бойынша бұрын жүзеге асырылған чек тіркеуі валидті (жарамды) болып табылады;

−
−

Құрамында Өнім жоқ чектер;
бүлінген Чектер, онда жоғарыда көрсетілген ақпаратты сәйкестендіруге мүмкіндік бермейтін Чек
нөмірі немесе күні, Өнім атауы туралы ақпарат жоқ немесе айтарлықтай бүлінген.
Ережеде кездесетін барлық терминдерді, анықтамаларды және ұғымдарды Оператор белгілейді және
басқа дереккөздермен сәйкес келмеген жағдайда Ережелерде белгіленген мағынада қолданылады.
1.

БАЙҚАУДЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ
1.1. Байқауды өткізу аумағы – Қазақстан Республикасы (ҚР)
1.2. Байқауды өткізу орны – Сайт.
1.3. Мерзімдер:
▪ Конкурстың жалпы мерзімі: 2022 жылдың 23 сәуірінен 2022 жылдың 19 маусымына дейін
(осында және бұдан әрі – барлық күндерді қоса алғанда).
▪ Конкурстық жұмыстарды тапсыру және конкурстық тапсырманы орындаудың соңғы мерзімі
(Ереженің 6.1. тармағын қараңыз): 2022 жылдың 23 сәуірінен 2022 жылдың 19 маусымына
дейін
▪ Жүлдегерлерді анықтау мерзімдері:
Апталық ұтыс ойындарын өткізу күні (барлығы 9 ұтыс): 29 сәуір 2022 жыл, 06 мамыр 2022 жыл,
13 мамыр 2022 жыл, 20 мамыр 2022 жыл, 27 мамыр 2022 жыл, 3 маусым 2022 жыл, 10
маусым 2022 жыл, 17 маусым 2022 жыл, 24 маусым 2022 жыл
Апталық ұтыс ойындары көрсетілген күндерде Ережелердің 6.4-тармағының В тармақшасында
көрсетілген ережелерге/алгоритмге сәйкес Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 14:30-да өткізіледі.
▪ ҮЗДІК-30 Конкурстық жұмыстар 2022 жылдың 24 маусымына дейін анықталады.
▪ Бас жүлденің 6 (алты) жеңімпазы 2022 жылдың 07 шілдесіне дейін анықталады.
Ережеге сәйкес Конкурстың Бас жүлдесіне құқық алған тұлғаларды хабарландырудың соңғы
мерзімі – 2023 жылдың 24 маусымынан кешіктірмей.
▪ Ережелерге сәйкес анықталған Байқаудың Апта сайынғы Жүлделерін олардың алушыларына
(Жүлдегерлеріне) берудің соңғы мерзімі – 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
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2.

БАЙҚАУДЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

2.1. Конкурс әрекетке қабілетті жеке тұлғалар – 18 (он сегіз) жасқа толған, ҚР аумағында тұратын, әрекет
қабілеттілігі шектелмеген, Конкурсқа қатысу үшін фотосуретке түсірілген баланың заңды өкілдері
болып табылатын* немесе баланың заңды өкілінен оның Байқауға қатысуына арналған жазбаша
келісімін ҚР заңнамасына сәйкес алған және нәтижесі Фотосуретті Сайтқа жүктеу болып табылатын
Ережелердің 4.2, 4.3 тармақтарында көзделген әрекеттер тізімін орындаған ҚР азаматтары және ҚР
аумағында тұрақты тұруға құқығы бар (тұрғылықты тұруға ықтиярхат) шетел азаматтары арасында
өткізіледі.
*Ескертпе: ҚР заңнамасына сәйкес кәмелетке толмаған баланың заңды өкілдері ата-ана(лар), асырап
алушы(лар), қорғаншы(лар), патронат тәрбиешісі(лер), асырап алған ата-ана(лар), ҚР заңнамасына сәйкес
баланы күтiп, бiлiм беретiн, тәрбиелейтін, құқықтары мен мүдделерiн қорғайтын басқа да оларды
алмастыратын тұлғалар.
2.2. Ұйымдастырушының, Оператордың, олардың үлестес тұлғаларының қызметкерлері мен уәкілетті
өкілдері, сондай-ақ осындай қызметкерлер мен өкілдердің отбасы мүшелері, және де Байқауды
ұйымдастыруға және/немесе өткізуге тікелей қатысқан қызметкерлер мен басқа тұлғалардың өкілдері,
сондай-ақ олардың отбасы мүшелері (осы Ережелердің мақсаттары үшін отбасы деп туыстықтың
барлық деңгейіндегі туысқандар танылады) Байқауға қатыса алмайды. Ережелердің осы тармағының
шарттарына сәйкес келмейтін Тұлғалардың Конкурсқа қатысу фактісі анықталған жағдайда,
Ұйымдастырушы мұндай тұлғаларға Конкурсқа қатысудан және (немесе) Жүлдені алудан бас тартуға
құқылы.
2.3. Ұйымдастырушы/Оператор Қатысушының жеке басын, Фотосуретте бейнеленген баланың жеке
басын куәландыратын құжаттарды, сондай-ақ Байқауға Қатысушының баланың бейнесін Конкурсқа
қатысу мақсатында пайдалануға қажетті құқықтары/рұқсаттары және Қатысушы ұсынған Фотосуретке
авторлық құқықты растайтын құжаттары бар екенін көрсететін құжаттарды тексеруге құқылы.
2.4. Әрбір Қатысушы Байқауға 1 (бір) рет ғана қатыса алады. Егер Қатысушы өзі заңды өкілі болып
табылатын 2 (екі) немесе одан да көп баланың Фотосуретін Конкурсқа қатысуға ұсынғысы келсе,
мұндай Фотосуреттерді Конкурсқа қатысу үшін Фотосуретте бейнеленген балалардың басқа заңды
өкілдері ұсына алады немесе мұндай Қатысушы кәмелетке толмаған баланың заңды өкілі болып
табылмайтын, Конкурсқа Қатысушыға арналған Ережелердің осы тармағының талаптарына сәйкес
келетін кез келген басқа тұлғаға Ережеге сәйкес Конкурсқа қатысу үшін баланың суретін ұсыну үшін
барлық келісімдерді, рұқсаттарды және растауларды қамтамасыз ете отырып, құқық бере алады. Бұл
ретте Байқауға қатысу үшін баланың заңды өкілінің рұқсатымен/келісімімен/растауымен көрсетілген
тұлға (баланың басқа заңды өкілі немесе баланың заңды өкілі уәкілеттік берген тұлға) өз бетінше
(Ережелердің 3.2-тармағында көрсетілген тәртіппен) баланың фотосуретін конкурсқа қатысу үшін
ұсынады. Бұл ретте осы тармақта көзделген шектеу мұндай тұлғаға да қолданылады.
2.5. Қатысушы Ұйымдастырушыдан/Оператордан Ережеге сәйкес Конкурс туралы ақпаратты алуды талап
етуге құқылы.
2.6. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген қатысушылар Ережеде белгіленген мерзімде Конкурсқа қатысу
үшін қажетті барлық әрекеттерді орындауға міндетті.
2.7. Байқауға қатыса отырып, Қатысушы Ережеде көзделген әрекеттердің кез келгенін орындап, сол
арқылы өзінің Байқау шарттарымен және Ережелермен таныс екенін және олармен сөзсіз келісетінін
растайды және Ұйымдастырушыға/Операторға Қатысушы Ережелермен таныс емес немесе Конкурс
шарттарын түсінбеушілік, субъективті түсіндіру негізінде қандай да бір талап қоюға құқылы емес.
2.8. Қатысушы Ұйымдастырушыдан/Оператордан Ережелерге сәйкес заттай түрде анықталған Жүлденің(лердің) орнына Жүлделердің кез келгенінің ақшалай баламасын алуды талап етуге құқылы емес.
2.9. Байқауды өткізу мақсатында Ұйымдастырушыға/Операторға Қатысушылар туралы ақпарат, соның
ішінде Байқау Қатысушыларының жеке деректері қажет. Конкурсқа қатысушылар Ережелердің 4.2тармағында көрсетілген тәртіппен нақты және өзекті (сенімді) деректерді көрсетуге міндеттенеді.
Байқауды Ұйымдастырушы/Оператор, Ережелерде және Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларды қоспағанда, Конкурсқа Қатысушыдан алынған ақпаратты үшінші тұлғаларға
беруге құқылы емес. Қатысушылар өз еркімен берген кез-келген ақпаратты, соның ішінде жеке
деректерді Ұйымдастырушы/Оператор, оның уәкілетті өкілдері және/немесе жарнама агенттіктері тек
Байқауды өткізуге байланысты мақсаттарда, оның ішінде Байқау Ұйымдастырушысының жарнамалық
мақсаттары үшін ғана пайдалана алады.
2.10. Қатысушылар келіскен жағдайда ғана, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көпшілікке
жариялана алатын Байқауға қатысу туралы жарнамалық сұхбат өткізіледі. Сонымен қатар
Қатысушыларды еркін кіруге болатын жерлерде немесе көпшілік іс-шараларда Ұйымдастырушының
жарнамалық мақсаттарында пайдалануы мүмкін Қатысушылардың суреттері бар көрнекі/графикалық
материалдарды дайындау үшін Қатысушыларға қандай да бір сыйақыны төлемей, суретке түсіру
мүмкін. Ережелердің осы тармағына сәйкес алынған Қатысушылардың суреттері бар зияткерлік
меншік объектілеріне барлық авторлық құқықтар Ұйымдастырушыға тиесілі болады.
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Ұйымдастырушы, осы Ережелерде көрсетілген жағдайларды қоспағанда немесе Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарының негізінде, Қатысушылармен жазбаша
келіссөздерге немесе басқа байланыстарға түспеу құқығын өзіне қалдырады.
2.11. Байқауға қатыса отырып, Қатысушы, Байқау – бұл апта сайынғы жүлделерді ұтыс ойыны
кездейсоқ таңдауға (рандомизер) байланысты, ал Байқау жеңімпазын таңдау қазылар алқасының
таңдауына байланысты болатын ынталандырушы оқиға, сәйкесінше барлық Қатысушылар Жүлдегер
аталып, сыйлыққа ие бола алмайтынын анық және екі ұшты емес түсінеді.
3.

БАЙҚАУ ЖҰМЫСТАРЫ
3.1. Байқау жұмысы Фото болып табылады- баланың фотосуреті, атап айтқанда, кәмелетке толмаған
тұлғаның - 3 (үш) жастан 7 (жеті) жасты қоса алғанда, кез келген жыныстағы баланың бейнесін
түсіретін фотосуретке түсіру арқылы алынған, Ережелердің 4.2, 4.3.тармақтарында белгіленген
тәртіпте Сайтта жарияланған (орналастырылған) көрнекі жұмыс; Байқауға қатысу үшін фотосуреті
ұсынылған баланың жасы Байқаудың жалпы мерзімі ішінде 3 (үш) жастан 7 (жеті) жасты қоса
алғанда болуы керек.
3.2. Фотосуреттер келесі талаптарға сай болуы керек:
▪ Ережелердің 3.1-тармағының талаптарына жауап беретін, Байқауға қатысу үшін Ережелерде
көзделген белсенді әрекеттер тізбегін орындайтын және/немесе мұндай тұлғамен Фотосуретті
жариялау үшін қажет барлық рұқсаттар мен құқықтарды алатын тұлғаның өз шығармашылық
жұмысымен жасалған;
▪ файл пішімі: *jpg, png, gif
▪ файл мөлшері: 15 мб астам емес
▪ мазмұны: фотосурет арқылы алынған, 3 (үш) жастан 7 (жеті) жасты қоса алғандағы баланың
бейнесін қамтитын көрнекі жұмыс;
▪ жоғарыда көрсетілген Ережелердің осы тармағында көрсетілген пішімдердің көрнекі файлын алуға
мүмкіндік беретін кез келген техникалық әдіспен, оның ішінде ұялы телефонды, фотоаппаратты,
бейнекамераны пайдалана отырып жасалуы мүмкін;
▪ Байқауға қатысуға рұқсат етілмейді:
o
Сайтта Байқау шеңберінде бұрын жарияланған (орналастырылған) фотосуреттер;
o
Байқауға қатысу үшін бұрын ұсынылған баланың суреті бар фотосуреттер, оның ішінде Байқау
ережелеріне сәйкестігі тексерілетін (модерация) немесе Байқау мақсатында Ережеге сәйкес
Сайтта бұрын жариялануға рұқсат етілген фотосуреттер;
o
әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни араздық тудыруы мүмкін эротика, порнография,
зорлық-зомбылық, кез келген адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлау элементтері бар
фотосуреттер (оның ішінде мәтіндік сипаттамалар), ҚР заңнамасына қайшы келетін кез келген
басқа материалдар;
o
тікелей фотосуретке түсіруден басқа әдіспен алынған фотосуреттер (компьютерлік графиканың
көмегімен алынған әртүрлі жұмыстардан бедерлемелер, баспалар, скриншоттар, монтаждар
және т.б. түрінде);
o
2 (екі) немесе одан да көп адамның бейнелері бар фотосуреттер;
o
Ережелердің 1.5 тармағында көрсетілген Байқаудың жалпы кезеңінде 8 (сегіз) толық жасқа
толған және одан жоғары немесе 3 (үш) толық жасқа толмаған тұлғалардың бейнелері бар
фотосуреттер.
o
Ережелермен нақты белгіленген Фотосуреттерден басқа нысандардың, жануарлардың және кез
келген басқа кескіндердің суреттері бар фотосуреттер.
3.3. Байқауға тек Ережелерге сәйкестігі тексерілген фотосуреттер (бұдан әрі «Модерация» деп аталады)
жіберіледі. Модерация Ережелердің 4.1.2 тармағында көрсетілген тәртіппен Фото Сайтқа жүктелген
сәттен бастап 48 (қырық сегіз) сағат ішінде жүзеге асырылады. Ұйымдастырушының/Оператордың
қалауы бойынша Модерация 24 (жиырма төрт) сағатқа ұзартылуы мүмкін. Модерация Байқауға
қатысу үшін жіберілген (Сайтқа жүктелген) Фотосуреттерден келесі жағдайларда бас тартуға
мүмкіндік береді: егер Ұйымдастырушының/Оператордың қалауы бойынша олар Ережелерге сәйкес
келмесе немесе Конкурсты Ұйымдастырушының ішкі саясатына қайшы келсе немесе «Kinder» сауда
белгісінің және/немесе Ұйымдастырушының нарықтағы позициясына (бейнесіне) кері әсер етуі
мүмкін. Ұйымдастырушы мен Оператор Фотоны Сайтта жарияланғанға дейін Байқауға
қатысудан бас тарту себептерін де, жарияланғаннан кейін де Фотосуретті Сайттан алып
тастауды да Қатысушыларға хабардар етпеуге құқылы.
3.4. Байқауға қатысуға бағытталған және Байқауға қатысу Ережелерінде көзделген іс-әрекеттер ретін
орындай отырып, тиісті тұлғалар – Байқауға қатысушылар мыналарға кепілдік береді:
•

оларда Байқауға қатысу үшін Сайтта орналастырылған Фотосуреттерге айрықша мүліктік және
жеке мүліктік емес авторлық және сабақтас құқықтарға ие екендігін растау және кепілдік беруді
қоса алғанда, фотосуреттерді жариялау құқығы бар екенін;

•

Байқауды ұйымдастырушы мен Оператордың Байқауға қатысу мақсатында ұсынылған дербес
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деректерді өңдеуіне келісім беру, сондай-ақ
•

олардың фотосуретте бейнеленген кәмелетке толмаған тұлғаның заңды өкілдері екендігіне
немесе оның бейнесін Байқауға қатысуға мұндай тұлғаның заңды өкілдерінен келісім
алғандығына кепілдік беру және оның бейнесін Байқауға қатысуға және оның жеке деректерін
Ережеде белгіленген тәртіппен өңдеуге келісім беру.
Байқауға қатысушылар Ережелерге сәйкес Ұйымдастырушы мен Операторға берілген кепілдіктерді
бұзу нәтижесінде үшінші тұлғалардың зияткерлік және өзге де құқықтарын бұзғаны үшін ҚР
қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.
Фотосуретте бейнеленген кәмелетке толмаған тұлғаның (лардың) заңды өкілдері болып табылатын
Конкурсқа Қатысушылар арасында кәмелетке толмаған баланың фотосуретін Байқауға қатысу үшін
ұсынуға қатысты келіспеушіліктер және Конкурсқа қатысуға байланысты кез келген басқа да
келіспеушіліктер туындаған жағдайда, мұндай Қатысушылар мен заңды өкілдер өз бетінше шешеді,
Ұйымдастырушы да, Оператор да мұндай дауларды шешуге жауапты емес және мұндай
Қатысушыларды Конкурсқа қатысудан шығаруға, соның ішінде жүктеп салынған Қатысушылар
фотосуретін және пайдаланушы профилін жоюға құқылы.
4.

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ
4.1. Фотосуретті жіберу және Конкурстық жұмыс мәртебесін алу тәртібі:
Сайтқа конкурстық жұмыстарды орналастыру (Байқауға қатысу үшін ұсыну) үшін мыналар
қажет:
4.1.1. Өнімнің кемінде 1 (бір) бірлігін сатып алу және осы сатып алудан алынған чекті Конкурстың
жалпы мерзімі аяқталғанға дейін сақтау. Чектер Сайтқа жүктелген фотосуреттердің Байқауға
қатысуының міндетті шарты болып табылмайды, бірақ Апта сайынғы Жүлде ұтысына қатысудың
міндетті шарты болып табылады.
4.1.2. Байқауға қатысуға өтінімді келесі жолмен жіберіңіз: www.kinder.ru/ru/ru/xp/shareasmile
сайтына кіріп, Сайтқа фотосуретті жүктеп салу үшін барлық қадамдар ретін орындаңыз, сонымен
қатар келесі әрекеттерді орындау арқылы Сайттың арнайы тіркеу нысанын толтырыңыз (бұдан
әрі – «Тіркеу нысаны»):

1 қадам. Тіркелгі жазбасын тіркеуді орындау, атап айтқанда келесіні енгізу:
▪ Қатысушы баланың аты, тегі;
▪ Қатысушы баланың жасы;
▪ Қатысушының дұрыс электрондық мекенжайы (e-mail);
▪ Қатысушының ұялы телефоны;
және де келесіні растау қажет:
▪ Байқау Ережелерімен келісім;
▪ Дербес деректерді таратуға келісім беру;
▪ Жеке деректерді өңдеуге келісім беру;
▪ Тапсырыс берушінің болашақ науқандары туралы хабарламаларды алуға келісім беру
тиісті жазулардың алдына «қанат» белгісін қою арқылы «Келісемін» дегенді білдіреді.
2 қадам. Фото қосу, атап айтқанда:
▪ Тіркеу пішініндегі «фотосуретті жүктеп салу» жолағын тінтуірдің сол жақ
түймешігімен басу (шерту) арқылы, пайда болған терезеде Ережелердің 2.2-тармағының
талаптарына сәйкес келетін *jpg, png, gif пішіміндегі файлды дербес компьютердің
файлдық жүйесінен таңдап, «Open» немесе «Ашу» түймесін басу арқылы фотосуретті
жүктеу.
▪ Қосымша: берілген тақырыпқа жауап беретін жүктеп салынған Фотосуреттің
мәтіндік сипаттамасын қосу: “Бала күлсе, бүкіл әлем онымен бірге күледі. Осы
фотосуретте балаңыздың күлімсіреуіне не себеп болғанын айтыңыз”, 150 таңбадан
астам емес
Фотосуретті жүктеп салу және «1-қадамда» көрсетілген тармақтарды қабылдау мыналарды растау
болып табылады:
▪ Қатысушы фотосуреттегі баланың заңды өкілі немесе фотосуреттегі баланың заңды өкілдерінің
келісімін болып табылады;
▪ Қатысушы фотосуреттің авторы болып табылады немесе фотосурет авторынан жариялауға рұқсат
алды.
Байқауға қатысу мүмкіндігімен Сайтқа тіркелу үшін «1-қадам» және «2-қадам» кезеңдерінде көрсетілген
қадамдарды орындау жеткілікті.
3 қадам. Чекті тіркеу, атап айтқанда:
▪ 1 (бір) Чекті Тіркеу нысанының арнайы белгіленген ұяшығына жүктеу.
4.1.3. 4.1.1.-4.1.2-тармақтарда көрсетілген әрекеттерді орындағаннан кейін Сайттың «Пайдаланушы
профилі» опциясын пайдалану және оның Сайттағы қызметін басқара алу мүмкіндігіне
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Қатысушы қол жеткізу үшін, Қатысушыға Сайттың Тіркеу нысанында көрсетілген электрондық
пошта мекенжайына логин (Сайттың Тіркеу нысанында көрсетілген Қатысушының электрондық
пошта мекенжайы) және құпиясөзді алу сілтемесі бар хабарлама жіберіледі.
4.1.4. Чекті тіркеу талабы Қатысушыны Сайтта тіркеу және Фотосуретті жүктеп салу сатысында
міндетті болып табылмайды, және Чекті кейінірек сайттың арнайы бөлімінде – Жеке кабинетте
(бұдан әрі – «Пайдаланушы профилі») жүктеп салуға болады.
4.1.5. Қатысушы өзінің Байқауға қатысуының пайдасына өзінің Пайдаланушы профиліне чектердің
шектеусіз санын жүктей алады, осылайша Апта сайынғы жүлдені ұтып алу мүмкіндігін
арттырады.
4.1.6. 1-қадамды және 2-қадамды орындаған Қатысушылар Бас жүлдені талаптана алады, ал
барлық қадамдарды (1-қадам мен 2-қадам және 3-қадам) орындаған Қатысушылар Апта
сайынғы Жүлделердің біріне қосымша ие бола алады.
4.1.7. Осы Ережелерді қабылдаудан және/немесе Ережеде белгіленген тәртіппен дербес
деректерді өңдеуге келісім беруден бас тарту Байқауға қатысудан бас тартуды білдіреді. Он
сегіз жасқа толмаған және/немесе Сайтқа жүктелген Фотосуреттердің авторлары
және/немесе Фотосуреттерде бейнеленген баланың заңды өкілдері болып табылмайтын
немесе оларды жариялауға барлық қажетті құқықтары мен рұқсаттары жоқ тұлғалар,
Байқауға қатысуға рұқсат етілмейді.
4.1.8. Байқауға қатысу үшін Сайтта тіркелген күніне он сегіз жасқа толу Байқауға қатысудың қажетті
шарты болып табылады, тұлғаның көрсетілген жасқа толған-толмағанына қарамастан
Конкурстың кез келген кезеңінде анықталған осы шарттың бұзылуы Байқауға Қатысушы
мәртебесінің жарамсыз болуына әкеп соғады. Осылайша, Сайтта тіркелу кезінде өзінің жасын
әділетсіз растаған тұлға Байқауға Қатысушының құқықтары мен міндеттеріне ие болмайды.
4.1.9. Байқауға қатысу үшін жіберілген (Сайтта орналастырылған) Фотосуретке айрықша құқыққа ие
болу Байқауға қатысудың қажетті шарты болып табылады, Байқаудың кез келген кезеңінде
анықталған осы шарттың бұзылуы Конкурсқа қатысушы мәртебесінің жарамсыз болуына әкеп
соғады. Осылайша, Сайтта тіркелу кезінде фотосуретке ерекше құқықты иемденуін теріс ниетпен
растаған адам Байқауға Қатысушының құқықтары мен міндеттеріне ие болмайды. Қатысушы
автормен(лер) жасасқан фотосуретке айрықша құқықты иеліктен шығару туралы шартпен
расталған, фотосуретке айрықша құқықты кейіннен Сайтта тіркелгеннен кейін сатып алған
жағдай бірыңғай болып табылады. Қатысушы мен Фото автор(лар) арасында мұндай келісім
жасалмаған жағдайда, тиісті фотосуреттің авторлары(лар)ы Байқау Қатысушысының
құқықтарына ие болмайды.
4.1.10. Байқауға қатысу үшін сіз Фотосуретте бейнеленген баланың заңды өкілі болуыңыз немесе оны
Сайтқа жүктеп салмас бұрын, фотосуретте бейнеленген баланың заңды өкілдерінен қажетті
келісім/рұқсат алуыңыз қажет. Байқаудың кез келген кезеңінде анықталған осы шартты бұзу
Байқауға Қатысушы мәртебесінің жарамсыздығына әкеп соғады. Осылайша, Сайтта тіркелу
кезінде баланың өкілі мәртебесін теріс ниетпен растаған тұлға Байқауға Қатысушының
құқықтары мен міндеттерін алмайды.
4.1.11. Ережелердің 4.1.2-тармағына сәйкес 1 (бір) чекті тіркеу бойынша әрекеттер орындалмаған
жағдайда, Сайтқа тиісті Пайдаланушы профилінде жүктелген фотосуреттер Сайттың Галерея
бөлімінде және Пайдаланушы профилінде көрсетіледі, бірақ Апта сайынғы жүлделердің
ұтысына қатыспайды. Бұл шектеу Қатысушының Пайдаланушы профилінде көрсетілмейді.
Кодты тіркеу/алу қажеттілігі туралы ескертулер осындай Қатысушының электрондық поштасына
жіберіледі. Еске салғыш/хабарлама мәтініндегі «Жазылымнан бас тарту» сілтемесін басу арқылы
хабарландырулар мен еске салғыштарды, соның ішінде еске салғыштарды алудан бас тартуды
басқаруға болады.
Осылайша, Ережеге сәйкес Байқауға қатысу ЕКІ БӨЛІМГЕ бөлінеді:
(1) Байқауға және Бас жүлде ұтысына қатысу үшін Сайтқа жүктелген фотосурет;
(2) Байқауға және апта сайынғы жүлделердің ұтысына қатысуға 1 (бір) Чекті тіркеу.
Бір Қатысушы Байқауға қатысу үшін Байқаудың барлық мерзімі ішінде 1 (бір) Конкурстық жұмыстан
артық емес ұсынуға құқылы.
1-қадамды және 2-қадамды орындаған алғашқы 6300 (алты мың үш жүз) Қатысушы Ережелердің
7.1.1 тармақтарында көрсетілген Кепілдендірілген жүлдемен марапатталады.
Апта сайынғы жүлде ұтысына қатысу үшін Ережелердің 4.1.2 тармағында көрсетілген
әрекеттерді/қадамдарды (1 қадам және 2 қадам және 3 қадам). орындау қажет.
4.2. Сайтта жарияланғанға дейін Сайтқа Қатысушылар жіберген (Сайтқа жүктелген) фотосуреттер
Модерацияланады, яғни. Ережелердің 3.3 тармағында көрсетілген Ережеге сәйкестігі
тексеріледі.
Байқауға қатысуға бағытталған және Ережелердің 4.1.2 тармақтарында көрсетілген барлық
реттілікті орындау аяқталғаннан кейін, сондай-ақ Модерациядан өткеннен кейін фотосуреттер шексіз
адамдар тобына (Сайттың барлық келушілеріне) қарау үшін Қатысушының конкурстық жұмысы
бетінде, Сайттың «Галерея» бөлімінде, сонымен қатар Қатысушыға «Пайдаланушы
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профилінде» қол жетімді болады және Ережелердің 6-бөліміне сәйкес Сайттың уәкілетті
кірушілерінің дауыс беруі үшін қолжетімді болады.
Сайтқа жүктелген фотосуреттер Модерациядан өтпесе, Фотосуретті Сайтқа жүктеген тиісті
тұлғаларға Фотоның Байқау ережелеріне сәйкес келмеуіне байланысты Байқауға қатысуға
қабылданбағаны туралы хабарлама жіберіледі. Көрсетілген хабарлама Тіркеу нысанында өзі
көрсеткен Фотосуретті ұсынған тиісті тұлғаның электрондық мекенжайына (электрондық поштасына)
жіберіледі. Бұл ретте мұндай тұлғаның Сайтта қабылданбаған фотоның орнына жаңа Фотосуретті
жария ету (орналастыру) арқылы Чектерді қосымша тіркеусіз Байқауға қатысуға мүмкіндігі бар.
Дегенмен, жаңа Фотосурет те Ережелердің 3.3 3.3 тармақтарында көрсетілген тәртіппен
Модерациядан өтеді.
4.3. Бақауға қатысу фактісі Қатысушының Ережелермен таныс екенін және олармен келісетінін білдіреді.
Қатысушы Сайтта өзі орналастырған Фотосуретті, сондай-ақ Қатысушының толық аты-жөнін
Қатысушы жалпыға ортақ қолжетімділікте орналастырғанымен, яғни олар кез келген адам оларға кез
келген жерден және кез келген уақытта өз таңдауы бойынша қол жеткізе алады және көрсетілген
әрекеттерді орындау үшін қажетті дәрежеде Фотосуретте айрықша авторлық құқыққа ие екендігіне
кепілдік береді дегемен келіседі. Қатысушы Ұйымдастырушыға/Операторға Фотоны Интернетте,
оның ішінде Сайттың конкурстық бетінде, сондай-ақ Байқауға қатысты жарнамалық материалдарда
жалпыға ортақ қолжетімділікте орналастыру (жариялау) арқылы пайдалануға рұқсат береді.
Қатысушы Ережеде белгіленген тәртіппен Конкурсқа қатысу үшін өзі ұсынған дербес деректерді,
соның ішінде Фотосуретке түсірілген баланың жеке деректерін жинауға, өңдеуге және таратуға
келіседі.
5.

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА 1 ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ БЕРУ
5.1. Ережелердің мақсаттарындағы жеке деректер деп белгілі немесе белгіленетін жеке тұлғаға (жеке
деректердің субъектісіне) тікелей немесе жанама түрде қатысты кез келген ақпарат түсініледі.
5.2. Ережелердегі дербес деректерді өңдеу - автоматтандыру құралдарын қолдану арқылы немесе осындай
құралдарды қолданусыз жеке деректермен жасалатын кез-келген әрекет (операция) немесе әрекеттер
(операциялар) жиынтығы, соның ішінде Науқанды өткізу мақсатында Қатысушы ұсынған жеке
деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), шығару, пайдалану,
беру (тарату, ұсыну, қолжетімділік), иесіздендіру, оқшаулау, кетіру, жою.
5.3. Ережелердің мақсаттарында дербес деректерді тарату тұлғалардың шексіз шеңберіне жеке деректерді
ашуға бағытталған іс-әрекеттерді білдіреді, атап айтқанда: Ережелерде көрсетілген және (немесе) ҚР
қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған жағдайларда Сайтта, сондай-ақ ақпараттың басқа
көздерінде Қатысушының тегі, аты, қаласы немесе басқа тұрғылықты жері, сондай-ақ оның жүлдесі
туралы ашық жариялау.
5.4. Ережедегі «Қатысушылар» Ережелердің 2-бөлімінде белгіленгендей, Конкурсқа Қатысушы
мәртебесін алғанына қарамастан, Ережеге сәйкес Конкурсқа қатысу үшін Байқау
Ұйымдастырушысына/Операторына жеке деректерді берген барлық тұлғаларды білдіреді.
5.5. Байқауды өткізу мақсатында Ұйымдастырушыға/Операторға қажет:
▪ Сайтта дауыс беру құқығы бар пайдаланушы ретінде тіркелген кезде берілген жеке деректер (атыжөні, тегі, электрондық пошта мекенжайы),
▪ Сайтта Қатысушы ретінде Ережелердің 3.2.2-тармағында көрсетілген құрамда тіркелу кезінде
берілген жеке деректер,
▪ Жүлдені беру үшін Қатысушы Операторға берген жеке деректер (Ереженің 8.1.1 тармағына сәйкес)
▪ Сайтқа жүктелген Фотосуреттегі жеке деректер, сондай-ақ Ереженің 8.1-тармағында көрсетілген
тізімдерге сәйкес жеке деректер.
5.6. Байқауға қатысушылар Сайтта тіркелу кезінде және Ереженің 6.1-тармағында көрсетілген тәртіппен
нақты және өзекті (сенімді) деректерді көрсетуге міндеттенеді.
5.7. Дербес деректерді өңдеуді «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңында көзделген
нормаларды, қағидаттарды және ережелерді сақтай отырып, Байқауды Ұйымдастырушы,
Байқау операторы жүзеге асырады.
5.8. Байқауға қатысу туралы шешім қабылдағандай отырып, Қатысушы өз еркімен берген кез келген
ақпаратты, соның ішінде Қатысушының және Фотосуретте түсірілген тұлғаның жеке деректерін,
Қатысушының қосымша келісімін алмай және бұл үшін оларға сыйақы төлемей, Ережелерге сәйкес
міндеттемелерді Оператор орындау мақсатында Байқау Операторы мен Ұйымдастырушы, олардың
уәкілетті өкілдері өңдеуі мүмкін екенін біледі. Байқауға Қатысушылар Байқауға қатысу үшін өздері
ұсынған жеке деректерді Байқауды ұйымдастырушы/Оператор Байқауды өткізу мақсатында барлық
қажетті әдістермен өңдейтінін түсінеді және келіседі.
5.9. Байқау Жеңімпаздары деп танылған Қатысушылар Байқауды Ұйымдастырушыға/Операторға
Ережелерде белгіленген тәртіппен өзінің дербес деректерін ерікті түрде ұсыну арқылы
Ұйымдастырушы/Оператор айқындайтын тәсілдермен және осындай келісім түрінде көрсетілген

Осы жерде және Ереженің мәтініне сәйкес, егер ережелер Ережелерде айқындалғандай конкурстық тапсырманы
орындауға қатысты болмаса, «Қатысушылар» деп Байқауға Қатысушылар да, сондай-ақ Сайтта тіркелген/
Фотосуреттер ұсынған (Сайтқа жүктеп салынған), бірақ Чекті тіркемеген тұлғалар да түсініледі.
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деректерді өңдеуге, сонымен қатар Конкурсты Ұйымдастырушы/Байқау Операторы Конкурсты өткізу
мақсатында таратуға жазбаша келісімін береді.
5.10. Байқаудың Ұйымдастырушысы және Операторы жеке деректер субъектісі жария еткен жеке
деректер болып табылмайтын жеке деректерге рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау бойынша қажетті
шараларға кепілдік береді. Байқауға қатысу мақсатында Қатысушылар ұсынған барлық жеке
мәліметтерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және Ережелерде
көрсетілген кепілдіктерді сақтай отырып, Конкурсты Ұйымдастырушы, Байқау Операторы сақтайды
және өңдейді.
5.11. Байқауды ұйымдастырушы және Байқау операторы келесі ережелерді сақтауға және Қатысушыларға
дербес деректер субъектісі жария еткен дербес деректер болып табылмайтын дербес деректерді
өңдеуге қатысты келесі кепілдіктерді беруге міндеттенеді:
− дербес деректерді Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау саласындағы
заңнамасының барлық қолданыстағы талаптарын сақтай отырып, оның ішінде ҚР «Дербес
деректер және оларды қорғау туралы» Заңымен белгіленген дербес деректер операторының
қағидаттарын, талаптарын, міндеттемелерін сақтауды қамтамасыз ету;
− Конкурсқа Қатысушылар ұсынған, оның ішінде “Интернет” ақпараттық-телекоммуникациялық
желісі арқылы ұсынған дербес деректердің жүзеге асырылуын және жиналуын қамтамасыз ету,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан деректер қорын пайдалана
отырып, Конкурсқа Қатысушылар ұсынған жеке деректерді есепке алуды, жүйелеуді,
жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), іздеуді қамтамасыз ету. Конкурсты
өткізу мақсатында Конкурсқа Қатысушылар ұсынатын Байқау Операторы пайдаланатын
Байқауға қатысушылардың жеке деректері бар деректер қоры бар серверлер Қазақстан
Республикасының аумағында орналасқан, атап айтқанда: Ұйымдастырушы қызметкерлерінің
деректерді сақтау сервері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мақатаев 117, А литері. Осымен
Конкурсқа Қатысушылар Байқаудың мақсаттары үшін жинау және өңдеу жүзеге асырылатын
дербес деректердің орналасқан жері туралы хабардар етілген болып саналады;
− жеке деректерді тек Конкурсты өткізу көлемі мен мақсаттары үшін өңдеуге, атап айтқанда
Конкурстың Қатысушылары мен Жүлдегерлерін анықтауға, Байқау Жүлделерін
Жүлдегерлерге жеткізуге (поштаға, жіберуге), сондай-ақ Ережелердің 9-бөлімінде
көрсетілген мақсаттар үшін, сондай-ақ Конкурсқа байланысты ақпаратты жіберу
мақсатында өңдеу;
− Байқауды Ұйымдастырушы, Байқау Операторы Конкурсқа Қатысушылар алдындағы өз
міндеттемелерін орындау үшін Конкурсқа Қатысушылардың дербес деректерін үшінші
тұлғаларға беруге немесе басқа жолмен жария етуге міндетті болған жағдайда, осы әрекеттерді
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес жүзеге асыруға;
− ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес Конкурсқа қатысушылардың дербес деректерін өңдеу
кезінде олардың қауіпсіздігі мен құпиялылығын қорғауға және қамтамасыз етуге жауапты
болады.
5.12. Жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімді Конкурсқа Қатысушылар Конкурстың бүкіл
ұзақтығына және Конкурстың жалпы мерзімі аяқталған күннен бастап 1 (бір) жыл өткенге дейін
береді.
5.13. Байқауға
Қатысушы
кез
келген
уақытта
алғанын
растаумен
Конкурсты
Ұйымдастырушыға/Операторға тапсырыс хат арқылы тиісті хабарламаны жіберу арқылы дербес
деректер субъектісі жалпыға қолжетімді дербес деректер болып табылмайтын дербес деректерді
өңдеуге келісімін қайтарып алуға құқылы. Қатысушының жеке деректерді өңдеуге келісімін қайтарып
алуы тиісті Қатысушының Конкурсқа қатысудан бас тартуына әкеп соғады және Конкурстың кез
келген Жүлдесін алуды мүмкін емес етеді. Егер Қатысушы тиісті Жүлдені бұрын талап етсе, Байқау
Ұйымдастырушысы/Байқау Операторы Қатысушыға мұндай Жүлдеден бас тартуға немесе оны
қайтаруды талап етуге құқылы (Ережелер негізінде айқындалатын заттай немесе ақшалай нысанда).
Қатысушының жеке деректерді өңдеуге келісімін қайтарып алу туралы хабарламасын алғаннан кейін
Конкурсты Ұйымдастырушы/Оператор оларды өңдеуді тоқтатуға және мұндай өңдеуді Конкурсты
Ұйымдастырушының атынан әрекет ететін тұлғаның тоқтатуын қамтамасыз етуге міндетті және егер
жеке деректерді өңдеу мақсаттары үшін жеке деректерді сақтау бұдан былай қажет болмаса, аталған
жауапты алған күннен бастап 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімде дербес деректерді жою немесе
олардың жойылуын қамтамасыз ету (жеке деректерді өңдеуді Конкурсты Ұйымдастырушы/Оператор
атынан әрекет ететін басқа тұлға жүзеге асырса) «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР
Заңында немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген негіздерде Конкурсты
Ұйымдастырушы/Байқау Операторы жеке деректер субъектісінің келісімінсіз жеке деректерді өңдеуге
құқығы бар жағдайларды қоспағанда.
5.14. Қатысушының Ережелердің 4.1.2-тармағында көрсетілген тәртіппен Сайтта Байқауға қатысу үшін
тіркелу кезінде маңызды емес (дәл емес) және (немесе) анық емес (дұрыс емес) мәліметтерді ұсынуы,
сондай-ақ кейіннен ұсынбауы немесе Ережелерге сәйкес өзекті емес (дұрыс емес) және (немесе)
дұрыс емес (дұрыс емес) мәліметтерді ұсыну Байқау Операторын жүлдені Байқау Жеңімпазына
аудару міндетінен босатады және мұндай Қатысушыны автоматты түрде байқауға қатысудан
шығаруға әкеп соғады.
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5.15. Қатысушылар Сайтқа Сайтқа қатысу үшін өздерінің, яғни өз бетінше түсірілген фотосуреттерді
немесе Қатысушыларға авторлары қажетті көлемде құқықтарын беретін Фотосуреттерді
орналастыруға кепілдік береді. Қатысушылар сонымен қатар фотосуретті орналастыруға (жариялауға)
қажетті құқықтарды алуға және мұндай орналастыру (жариялау) авторлық/сабақтас құқықтарды да,
жеке деректердің, соның ішінде фотосуретте түсірілген баланың жеке деректерінің құпиялылығы
құқығын да, сондай-ақ үшінші тұлғалардың басқа да құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбайтынына
кепілдік беруге міндеттенеді.
5.16. Қатысушылар кепілдік береді:
✓ Фотосуреттерде бейнеленген кәмелетке толмағандардың заңды өкілдері болып табылады және
Байқауды Ұйымдастырушыға/Операторға олардың суреттерін жарнамалық мақсатта пайдалануға
рұқсат береді, немесе
✓ Фотосуреттерде бейнеленген кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінен олардың суреттерін
жарнамалық мақсатта пайдалануға рұқсат алды, бұл ретте Қатысушының Ережелермен келісуі
және Сайттың техникалық мүмкіндіктерімен қарастырылған әрекетті орындауы (Байқауға қатысу
үшін ережелерді қабылдау үшін қажетті тиісті ұяшыққа «белгі» қою) мұндай кескіндерді
жарнамалық пайдалануға рұқсат нысанының сақталуын білдіреді.
5.17. Оператор жоғарыда көрсетілген кепілдіктерді бұзған Қатысушыларды Ережелердің 1.3
тармағында көрсетілген Байқаудың жалпы кезеңі ішінде кез келген уақытта байқаудан
шығару құқығын өзіне қалдырады. Фотосуретке авторлық/сабақтас және/немесе басқа
құқықтарды бұзуға және/немесе оларды Сайтта орналастыруға байланысты үшінші тұлғалар
Конкурсты Ұйымдастырушыға/Операторға талаптар қойған жағдайда, мұндай бұзушылық
үшін жауапкершілік мұндай Фотосуреттерді Сайтқа жүктеп салу үшін қажетті және жеткілікті
шараларды қабылдаған тиісті тұлғаларға жүктеледі.
5.18. Байқауға қатысу үшін конкурстық жұмысты жіберген кезде (Сайтқа конкурстық жұмысты
жүктеп салу) Қатысушы мыналарды растайды:
▪ ұсынылған Фотосуреттің авторлығы және фотосуретке сабақтас құқықтар және жеке мүліктік
емес құқықтар иелерінің (Фотосуретте бейнеленген кәмелетке толмаған тұлғаның ата-аналары
немесе басқа заңды өкілдері) қажетті рұқсаттарының/келісімдерінің болуы;
▪ Фотосуретті Сайтта орналастыруға (жариялауға) келісім беру;
▪ Ережелердің 5.19-тармағында көзделген мөлшерде және тәртіпте Конкурстық жұмысқа ерекше
құқықты Конкурстың Тапсырыс берушісіне беруге келісім беру;
▪ Ережелердің 5.5-тармағында көрсетілген жеке деректерді Байқауды ұйымдастырушының, Байқау
операторының өңдеуіне келісім беру.
5.19. Келесіні қамтитын күрделі құқықтық құрылым болған жағдайда:
▪ Ережелердің 4.1-тармағында көзделгендей Конкурсқа қатысу үшін Фотосуретті ұсыну фактісі;
▪ Байқауға қатысуға фотосуретті жіберу фактісі (Модерациядан өту);
▪ Қатысушыны Ережелерде белгіленген тәртіппен Конкурстың Жүлдегері деп тану фактісі;
▪ Қатысушы Ережеде белгіленген тәртіппен Конкурстың жүлдесін алғаны фактісі,
Байқауды ұйымдастырушы Оператордың кез келген қайшы келмейтін заңмен авторлардың/ туындыға
сабақтас құқықтар иелерінің толық аты-жөнін/лақап атын көрсетпей (анонимді түрде), пайдалану мерзімі
мен аумағын, сондай-ақ ұдайы өндіріс таралымын шектемей пайдалануы үшін, зияткерлік меншік
объектісі (ҚР АК 966-бабы) ретінде Байқаудың тиісті Қатысушысымен Конкурстық жұмысқа ерекше
мүліктік авторлық және сабақтас құқықтарды иеліктен шығару (толық көлемде беру) туралы шарт
жасасуға басым құқығы бар тұлға болып танылады. Бұл ретте Қатысушы конкурстық жұмысқа
құқықтарды иеліктен айырғаны үшін сыйақы Ережелердің 8.1.3-тармағына сәйкес қол қойылған құжатта
көрсетілген Байқау жүлдесінің жалпы құнына қосылатынымен және оның 0,01% құрайтынымен келіседі,
бұл ретте Конкурстық жұмыс шеңберінде зияткерлік қызмет нәтижелерінің әрқайсысын иеліктен
айырғаны үшін сыйақы осы тармаққа сәйкес анықталатын конкурстық жұмыстың құрамындағы
зияткерлік қызмет нәтижелерінің санына барабар тең құқықтарды иеліктен шығарғаны үшін сыйақы
сомасымен бірдей үлестерде есептеледі.
5.20. Үшінші тұлғалар Байқаудың Ұйымдастырушысына және/немесе Операторына Конкурстық
жұмыстарды Сайтқа орналастырумен және/немесе кейіннен пайдаланумен, сондай-ақ
Ұйымдастырушының және/немесе Оператордың Ережелерге сәйкес оған Қатысушы берген
Конкурстық жұмыстарды пайдаланумен байланысты шағымдар ұсынған жағдайда, Байқау
Қатысушысы бұл талаптарды өз бетінше және өз қаражаты есебінен шешуге міндеттенеді.
5.21. Қатысушы Байқау Ұйымдастырушысына және/немесе Операторға залал келтіруге әкеп соқтырған
Ережелерде көрсетілген міндеттемелерді бұзған жағдайда, Қатысушы мұндай шығындарды толық
көлемде өтеуге міндетті.
6.

КОНКУРС ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ МӘНІ, БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ
6.1. Фото Байқау жұмысы деп танылғаннан кейін және Байқау жұмысына дауыс беру мүмкіндігі
(модераторлардың фотосуретті растауы) белгіленген мерзімде және Ережелерге сәйкес
белсендірілгеннен кейін Қатысушының Байқау жұмысы Байқау сайтының тиісті бөлімінде пайда
болуы керек. Фотосурет Байқау сайтында пайда болғаннан кейін барлық тіркелген Пайдаланушылар
таңдаған фотосуретке дауыс беру мүмкіндігіне ие болады. Фотосуреттер үшін қалдырылған дауыстар
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«Галерея» арнасындағы Фотосуреттердің кейінгі айналуына әсер етпейді және Ережелердің 6.4
тармағына сәйкес Байқау Жеңімпаздарын таңдаудың маңызды параметрі болып табылмайды.
6.2. Ресурстар мен бағдарламаларды олардың көмегімен белгілі бір Байқау жұмысына берілген дауыстар
санын жасанды түрде көбейтуге тікелей тыйым салынады. Қатысушыларға дауыстарды «жалған
түрде алу» әдістерін қолдануға тыйым салынады, бұл конкурсқа қатысу үшін дауыстарды Ережеде
көзделгеннен жиі және/немесе көбірек алуға мүмкіндік беретін әдістер мен тәсілдерді білдіреді.
Конкурсқа қатысу үшін дауыстарды «жалған түрде алу» мүмкіндігін беретін сайттар мен
қолданбаларды пайдалануға тыйым салынады. Егер мұндай ресурстарда «жалған түрде алу» фактісі
анықталса, Оператор Байқауға Қатысушыны қатысудан шығару құқығын өзіне қалдырады. Атап
айтқанда, бірақ олармен шектелмей, келесі әдістерге тыйым салынады: динамикалық IP
мекенжайларын пайдалану және cookie файлдарын тазалау; нақты IP мекенжайын жасыру (кез келген
тәсілмен - прокси серверлер немесе арнайы Интернет қызметтері); бір пайдаланушыны әлеуметтік
желілерде әртүрлі атаулармен тіркеу; Қатысушыны Конкурсқа қатысудан шеттету, яғни
Қатысушының конкурстық жазбасын алып тастау және/немесе Қатысушының IP-ін ашу және Сайт
пайдаланушысының немесе Байқаудың Ұйымдастырушысы/Операторы болып табылмайтын кез
келген басқа тұлғаның Конкурстан шығаруы. Ережелерді бұзу фактісі анықталған жағдайда
Қатысушы Оператордың қалауы бойынша Ереженің бұзылғаны туралы тиісті ескерту/хабарлама
алады немесе Конкурсқа қатысудан шеттетілуі мүмкін.
6.3. Әрбір Конкурстық өтінімге берілген дауыстарды санауды Байқау операторы Сайттың арнайы
бағдарламалық жасақтамасы арқылы онлайн режимінде жүзеге асырады (яғни, Қатысушылардың
пайдаланушы профильдерінде, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде Конкурстық жұмыс алған дауыстардың
нақты санын көрсетеді), Ережелердің 6.1. тармағында сипатталған Ережелер рұқсат еткен әдістердің
бірімен белгілі бір Конкурстық жұмысқа тағайындалған әрбір дауыс бірден есептеледі.
Рейтинг Қатысушының Ережеде рұқсат етілген тәсілдермен (бұдан әрі – «Рейтинг») Конкурстық
жұмысы бойынша жиналған барлық дауыстар санын қорытындылау арқылы жүзеге асырылады.
Рейтинг Байқаудың сайтында Байқау жұмысын көрсетуге ешқандай әсер етпейді. Байқауға
қатысушылар алған дауыстардың саны тең болған жағдайда, қалғандарына дейін (хронологиялық
тәртіпте) Сайтта жарияланған Қатысушының Конкурстық жұмысы Рейтингте бірінші болып
көрсетіледі.
2022 жылғы 23 сәуірден 2022 жылғы 19 маусымға дейін (екі күн де қоса алынғанда) Байқау
Жүлдегерлерінің рейтингін қалыптастыру үшін дауыстарды алу мүмкіндігі тиісті фотосуреттің
түбіртегін міндетті түрде жүктеп салмай-ақ қолжетімді, бірақ ол тіркеу нысанында көрсетілген
мекенжайға Конкурс операторы жіберген электрондық пошта арқылы электрондық пошта
мекенжайын растау міндетті.
6.4. Байқаудың Жүлдегерлерін анықтау тәртібі.
A. Бас жүлде алушы - Жүлдегерлер: Жұмыстары Ереженің 2-бөлімінің талаптарына
толығымен сәйкес келетін және Ережеде көрсетілген үрдістер негізінде қазылар алқасымен
таңдалатын 6 (алты) Қатысушы.
Бас жүлде жеңімпаздарын (Бас жүлде иегерлері) қазылар алқасы келесі критерийлер бойынша
анықтайды:
▪ бала Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және Ережеде көрсетілген жасқа
сәйкес келеді;
▪ айқын фото түзетудің болмауы. Бағалау критерийі: Иә\Жоқ;
▪ Фотосуреттің астындағы мәтіндік жазба бейнелі және түпнұсқа ма, ол қазылар алқасының
қиялын оята ма және басқалардан ерекшелене ме? Бағалау критерийі: Иә\Жоқ;
▪ Kinder® факторы: Фотодағы бала бақытты ма? Біздің жүзімізде күлімсіреу тудыра ма?
Бағалау критерийі: Иә\Жоқ;
▪ Жеңімпаздың жеке басын растау үшін қосымша Шығармашылық тапсырманы сәтті орындау;
▪ Ұйымдастырушының/Оператордың, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Kinder
шоколадының қаптамасында баланың суретін пайдалануға келісімі алынды;
▪ Оператор белгілеген мерзімде Фотосессияға қатысу келісімі алынды.
ҮЗДІК-30 Байқау жұмыстарын ұсынған және Шығармашылық тапсырманы орындаған
Қатысушылар арасынан 6 (алты) Жүлдегер Қазылар алқасының шешімімен (таңдауымен) таңдалады.
Шығармашылық тапсырма қосымша шығармашылық тапсырма болып табылады: ұзақтығы
30 секундқа дейінгі бейнероликті түсіру, онда Қатысушының баласы оның күлкісіне не себеп болғаны
туралы әңгімелейді. Шығармашылық тапсырмасы бар бейнероликті Қатысушы Оператордың
өтініші бойынша оның Конкурстық жұмысының ҮЗДІК-30 арасында іріктеу туралы хабарламаны
алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынады.
ҮЗДІК-30 Байқау жұмыстары Жеңімпаздарды анықтаудың бірінші кезеңінде ұсынылған Байқау
жұмыстарының жалпы санынан келесі ретпен таңдалады:
➢ 20 (жиырма) Конкурстық жұмыс қалған дауыстар саны бойынша жоғарыдан төменге қарай
ретімен таңдалады;
➢ 10 (он) Конкурстық жұмыс арнайы кездейсоқ таңдау бағдарламасы – Рандомайзер (бұдан әрі –
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«Рандомайзер») көмегімен кездейсоқ бөлу арқылы анықталады.
Іріктеу нәтижелері Қазылар алқасының ашық дауыс беру хаттамасымен ресімделеді, оған оның
барлық мүшелері қол қояды. Қазылар алқасының шешімі түпкілікті болып табылады және егер Бас
жүлденің Жеңімпаз(дар)ы Ережеге сәйкес Жүлдені алу үшін қажетті шарттарды орындамаса, сондай-ақ
Байқау Ұйымдастырушысы/Операторы кейіннен Байқау Ережесінің Бас жүлдегері деп танылған тиісті
Қатысушының
бұзушылықтарын
анықтаса,
шешім
қайта
қарастырылуы
мүмкін.
B. Апта сайынғы жүлделерді алушы - Жүлдегерлер: 9 (тоғыз) апта сайынғы ұтыс
ойынындағы 54 (елу төрт) қатысушы (Апта сайынғы жүлделердің жеңімпаздары)
Рандомайзер арқылы кездейсоқ бөлу арқылы анықталады. Ұтыс ойынына Конкурстық
өтінімдері жіберілген және кем дегенде бір Чек жүктелген Қатысушылар қатысады.
Конкурстық жұмыс пен Чек Қатысушы Байқауға қатысуға рұқсат алатындай етіп Сайтта
модерациядан өтті. Апта сайынғы ұтыс ойындарының жеңімпаздарының тізімі Сайтта
орналастырылады. Бір Қатысушы Байқаудың барлық кезеңінде апта сайынғы 1 (бір) ұтыс
ойынының Жеңімпазы атануға құқылы. Апта сайынғы ұтыс ойынының жеңімпаздары барлық
келесі ұтыс ойындарын өткізу кезінде Рандомайзер бағдарламасынан шығарылады.
6.5. Ұйымдастырушы/Оператор осындай нәтижелерді жариялағаннан кейін Ережелердің 6.4
тармағына сәйкес Жеңімпаздар деп жарияланған тұлғалардың Конкурсты өткізу кезінде
Байқауға қатысу тәртібі мен Ережелерін бұзу фактілері анықтаған жағдайларды қоспағанда,
Конкурстың нәтижелері түпкілікті болып табылады және қайта қарауға жатпайды.
Ұйымдастырушы/Оператор Конкурс барысында Жеңімпаз деп танылған тұлғалардың
Конкурсқа қатысу тәртібі мен ережелерін бұзу фактілерін анықтаса, Оператор Конкурстың
тиісті Қатысушысына жүлдені ұсынудан бас тартуға құқылы. Егер мұндай бұзушылықтарды
Апталық Ұтыс Ойынының Жеңімпазы жасаған болса, Оператор Жүлденің тиісті Қатысушысынан бас
тартуға және мұндай Қатысушыны келесі Жеңімпазды Ережелердің 6.4. т. В. тармақшасында
көрсетілген тәртіппен анықтай отырып, Апталық Ұтыс ойынының Қатысушыларының жалпы
тізімінен шығаруға құқылы. Егер мұндай бұзушылықтарды Жеңімпаз(дар) жасаған болса, қазылар
алқасының пікірінше, Оператор Жүлдеге тиісті Қатысушыдан бас тартуға және тиісінше Ережеде
көзделген Жүлделер санын азайтуға құқылы.
6.6. Оператор мына құқықтарды өзіне қалдырады:
▪ өз қалауы бойынша Конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерді біржақты тәртіппен жарамсыз деп
тану, сондай-ақ өтінім беру үрдісін бұрмалайтын немесе одан пайда тапқан немесе Ережелерді
бұзатын кез келген тұлғаға Конкурсқа одан әрі қатысуға тыйым салу;
▪ рейтінгті қалыптастыру кезінде Ережелердің 6.2-тармағында көрсетілген Ережелермен тыйым
салынған ресурстар мен бағдарламаларды пайдалану анықталған жағдайда, тиісті Конкурстық
жұмыс бойынша дауыстар рейтингін тыйым салынған ресурстар мен бағдарламалар арқылы
жиналған дауыстар санына азайту, сондай-ақ тиісті Қатысушының Конкурсқа қатысуға өтінімін
жарамсыз деп тану;
▪ Қатысушылармен Ережелерде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында
көзделген жағдайларды қоспағанда, сондай-ақ даулы жағдайларды қоспағанда, жазбаша
келіссөздер немесе өзге де байланыстар жасамау;
▪ өз қалауы бойынша Конкурсты өткізуді біржақты тәртіппен тоқтатуға немесе тоқтата тұруға, егер
қандай да бір себептермен Конкурстың қандай да бір аспектісі жоспарланғандай жүзеге асырыла
алмаса, оның ішінде зиянды бағдарламалардың әрекетіне байланысты Сайттың техникалық
жабдықталуының істен шығуынан туындаған себептерді, байланыс желісіндегі ақауларды, рұқсат
етілмеген араласуларды, техникалық ақаулар немесе Байқаудың орындалуына, қауіпсіздігіне
немесе дұрыс өткізілуіне әсер ететін Оператордың ақылға қонымды бақылауынан тыс кез келген
басқа себептерді қоса алғанда;
▪ Сайтта және кез келген басқа қоғамдық ресурстарда Конкурс туралы жарнамалық және басқа да
материалдарды орналастыруға;
▪ Жеңімпаздармен сұхбат жүргізу, Жүлделерді тапсыру барысында фото және бейне түсіру және
алынған материалдарды Сайтта және кез келген басқа қоғамдық ресурстарда жариялау.
6.7. Жеңімпаздар осы арқылы Ұйымдастырушы (Байқау Операторы) Байқаудың жүлделерін қамтамасыз
ету мақсатында алған аудиовизуалды және/немесе фотосурет жұмыстарының бөлігі ретінде
балалардың кез келген қойылымы/бейнеленуі Конкурстың Ұйымдастырушысының жарнамалық
мақсатында жасалғанын/алынғанын мойындайды және келіседі. Ережелерде көзделген Байқауға
қатысуға және Байқау Жүлдесін алуға бағытталған іс-әрекеттер тізбегін орындай отырып, пайдалану
мерзімі мен аумағын, сондай-ақ көбейту таралымын шектемей, авторлардың/сабақтас құқықтар
иелерінің толық аты-жөнін/ лақап аттарын (анонимді) көрсетпей, Байқаудың Тапсырыс берушісінің
заңға қайшы келмейтін кез келген тәсілмен пайдалануы үшін Жүлдегер Конкурсты
Ұйымдастырушымен балалардың зияткерлік меншік объектілері ретіндегі жарнамалық
бейнелері/қойылымдарына қатысты авторлық және (немесе) сыбайлас құқықтың айрықша меншігін
(ҚР АК 966-бабы) иеліктен шығару туралы шарт жасасу міндетін өзіне алады. Бұл ретте Жүлдегер
тиісті зияткерлік меншік объектісіне құқықтарды иеліктен айырғаны үшін сыйақы Ережелердің 8.1.3тармағына сәйкес қол қойылған құжатта көрсетілген Байқау жүлдесінің құнына қосылатынымен және
оның 0,01% құрайтынымен келіседі. Егер Жүлдегер осы тармаққа сәйкес орындау/бейне құқығы
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Байқаудың Тапсырыс берушісіне иеліктен шығарылуы тиіс баланың заңды өкілі болып табылмаса,
мұндай Жүлдегер тиісті авторлық құқықтан мұндай орындауға/бейнеге құқықтарды құқық
иегерлерден (баланың заңды өкілдерінен) осы тармақта көрсетілген міндеттемені орындау үшін
қажетті көлемде (яғни, иеліктен шығару шарттары бойынша толық көлемде) алуға міндетті.
7.

БАЙҚАУДЫҢ СЫЙЛЫҚ ҚОРЫ
7.1. Байқаудың жүлделері болып табылады:
7.1.1. Кепілдендірілген жүлде – номиналды құны 1000 (бір мың) теңге болатын «Магнум» саудабөлшек сауда желісінің электрондық сертификаты.
Жалпы кепілдендірілген жүлделер – 6300 (алты мың үш жүз) дана.
7.1.2. Апта сайынғы ұтыс ойынының жүлделері (Апта сайынғы жүлделер) – «Instax 11 Mini»
жедел басып шығару камерасы.
Барлығы Апта сайынғы жүлде – 54 (елу төрт) дана.
Апта сайынғы Жүлденің құнына Ережелерге сәйкес Байқауға қатысуға ерекше құқықты иеліктен
шығарғаны үшін иеліктен шығарылған әрбір зияткерлік меншік объектісі үшін Жүлденің жалпы
құнының 0,01% мөлшеріндегі Жүлдегердің сыйақысы кіреді (қолданылатын жағдайда).
7.1.3. Бас жүлде - Өнімнің қаптамасындағы баланың суреті. Ұйымдастырушы Жеңімпаздың
баласының фотосуреті бар Өнімдер топтамасын өндіру және сату мерзімін, Өнімнің мұндай
топтамасының көлемдерін, мұндай Өнімді тарату/сату аумағын және Бас жүлдені ұсынудың кез
келген басқа шарттарын дербес анықтау құқығын өзіне қалдырады. Ұйымдастырушы сонымен
қатар Ұйымдастырушының қалауы бойынша Бас жүлдені басқа Жүлдеге ауыстыру арқылы Бас
жүлденің түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады
7.2. Байқау нәтижелерін жариялау тәртібі:
▪ Жеңімпаздардың тізімі – апта сайынғы жүлделерді алушылардың тізімі Сайтта жарияланады;
▪ Жеңімпаздар – Бас жүлдені алушылардың тізімі Ережеде белгіленген мерзімде Сайтта
жарияланады және Қатысушының аты-жөні мен Байқау жұмысын қамтиды.
7.3. Байқаудың Жүлде қоры Байқау Операторының жеке қаражаты есебінен қалыптасады және тек Байқау
Жеңімпаздарын Сыйлықтармен қамтамасыз ету үшін пайдаланылады.
7.4. Жүлделер Байқау Жеңімпаздарына Ереженің 1.3 тармағында көрсетілген мерзімде беріледі. Табиғи
түрдегі Жүлде құнының ақшалай баламасын төлеуді, Жүлдені ішінара беруді, Жүлдегердің өтініші
бойынша Жүлдені ауыстыруды Оператор жүзеге асырмайды. Жүлделердің ақшалай бөлігінің
сомалары Конкурс Ұйымдастырушының/Операторының шешімімен өзгертілуі мүмкін.
7.5. Жүлделер (сыртқы түрі (түсі, өлшемі), дизайны және мазмұны) Қатысушылардың күткеніне сәйкес
келмеуі және тұтынушыларды Байқау туралы ақпараттандыруға арналған жарнамалық және
ақпараттық материалдардағы осындай жүлделердің суреттеріне сәйкес келмеуі мүмкін.
7.6. Қатысушы Байқау нәтижелері бойынша үштен көп емес Жүлдеге ие бола алады: 1 (бір) Бас
жүлдеден көп емес, сондай-ақ 1 (бір) Кепілдендірілген Жүлдеден және 1 (бір) Апта сайынғы ұтыс
ойынының жүлдесінен артық емес.
7.7. «Магнум» сауда желісінің электрондық сертификаттарын пайдалану шарттары «Магнум» саясаты мен
ережелеріне, «Магнум» веб-сайтында жарияланған ашық ұсыныс келісіміне сәйкес анықталады және
Жеңімпаздың өтініші бойынша біржақты тәртіпте өзгертілмейді.
Байқауға қатысу арқылы
Қатысушылар «Магнум» сауда желісінің ресми сайтында жарияланған жария ұсыныс келісімінің
шарттарымен келіседі. Электрондық сертификаттарды пайдалану/сату ережелері мен шарттарына,
электрондық сертификат бойынша алынған тауарлардың сапасы мен кепілдіктеріне қатысты барлық
және кез келген шағымдарды Жүлдегерлер «Магнум» сауда желісіне жіберуі керек.
7.8. Ұйымдастырушы Қатысушыларды Ережеде белгіленген тәртіппен хабардар ете отырып,
Байқау кезеңінің кез келген уақытта Жүлделердің тізімі мен құрамын өз қалауы бойынша
өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

8.

БАЙҚАУ ЖҮЛДЕЛЕРІН АЛУ ШАРТТАРЫ, ТӘРТІБІ, ОРНЫ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ
8.1. Байқау жүлделерін алу үшін Жүлдегер міндетті:
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

Ұйымдастырушыға
Жүлдені
алу
орны
мен
уақыты
туралы
ақпарат
беру.
Жүлделерді алу үшін қажетті мәліметтер мен құжаттар тізімі:
▪ Жүлдегердің тегі, аты, әкесінің аты;
▪ Жүлдегер мен Жүлдегердің баласының туған күні;
▪ Жүлдегер мен Жүлдегер баласының пошталық индексі бар нақты тұрғылықты мекенжайы;
▪ Жеңімпаздың қала коды көрсетілген байланыс телефоны;
▪ Жеңімпаздың Жүлделерді алуы үшін Ұйымдастырушының/Оператордың қалауы бойынша
талап етілетін басқа да ақпарат/құжаттар;
Ережелердің 7.2-тармағына сәйкес Байқау нәтижелері жарияланған күннен бастап 10 (он) жұмыс
күні ішінде Конкурсты Ұйымдастырушы қосымша көрсеткен мекенжай бойынша Ережелердің
8.1.1-тармағында көрсетілген тізімге сәйкес барлық қажетті мәліметтер мен құжаттардың
көшірмелерін Ұйымдастырушыға тапсырады.
Жүлдені ұсыну кезінде Оператор ұсынған, осындай Жүлдені алғанын растайтын құжатты (бұдан
әрі – «Жүлдені алғанын растайтын құжат») толтырып, оған қол қою, сондай-ақ Ережелердің
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3.2-тармағына сәйкес Сайтта тіркелу кезінде берілгенге ұқсас жеке деректерді жинауға және
өңдеуге келісім беру.
8.1.4. Жүлделер сіздің қолыңызға курьерлік қызмет және/немесе пошта арқылы (Ұйымдастырушының
қалауы бойынша) және/немесе қажет болса, электрондық пошта арқылы жеткізіледі.
8.1.5. Қосымша талаптар: Жеңімпаздың Жүлдені алғанын растайтын Құжатты толтырудан
және/немесе қол қоюдан бас тартуы және/немесе жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімін
және/немесе тармағына сәйкес айрықша құқықты иеліктен шығару туралы келісімді Ережелердің
6.7-тармағы, сондай-ақ толық емес/дәл емес ақпаратты көрсету және/немесе Жүлдені алу үшін
қажетті барлық ақпаратты ұсынбау немесе кеш ұсынбау Жүлде жеңімпазының Апта сайынғы
жүлдеден және кез келген басқа Жүлдеден бас тартуын білдіреді.
8.2. Апта сайынғы сыйлықтарды Оператор тиісті Жеңімпаздарға курьерлік қызмет арқылы жібереді.
8.3. Оператор Жеңімпаздардан Ережеде белгіленген тәртіппен Сайтта өзі тіркеген Чектің түпнұсқаларын,
көшірмелерін (оның ішінде пошта арқылы, электрондық байланыс арналары арқылы, факс арқылы)
ұсынуды талап етуге құқылы. Жүлдегердің аталған Чектерді (олардың көшірмелерін) беруден бас
тартуын Оператор Конкурсқа қатысудан бас тартуы және тиісті Жүлдеден және Конкурстың кез
келген басқа Жүлдесінен бас тартуы ретінде қарастырады.
8.4. Жеңімпаздардан Жүлдені (Ереженің 8.1-тармағы) және/немесе Чектердің (көшірмелерін) алу үшін
қажетті ақпаратты және/немесе құжаттарды алмау (Ереженің 8.3-тармағы) Жүлде Жеңімпазының
Байқауға қатысудан бас тартуын және тиісті Жүлдеден және кез келген басқа Жүлдеден бас тартуды
білдіреді.
9.

БАСҚА ШАРТТАР. ЖАУАПКЕРШІЛІК
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

Қатысушы Ұйымдастырушының және/немесе Оператордың шығынға ұшырауына әкеп соққан
Ережелерде көрсетілген міндеттемелерді бұзған жағдайда, Науқанға Қатысушы мұндай шығындарды
толық көлемде өтеуге міндетті.
Ұйымдастырушы, сондай-ақ Ұйымдастырушы Байқауды ұйымдастыруға және өткізуге уәкілеттік
берген тұлғалар Қатысушының компьютері қосылған байланыс операторы немесе интернетпровайдері желісінің техникалық ақаулары үшін; Қатысушының компьютері қосылған байланыс
операторының әрекеттері/әрекетсіздігі үшін жауап бермейді.
Ұйымдастырушы Қатысушының қате деп танылған әрекеттерінің/әрекетсіздігінің кез келген салдары
үшін, соның ішінде (басқа нәрселермен қатар) соңғысы шеккен шығындар үшін жауапты емес.
Ұйымдастырушы талап етілмеген Жүлделерді өз қалауы бойынша пайдалануға құқылы.
Ұйымдастырушының Жүлделердің сапасына және олардың тұтынушылық қасиеттеріне қатысты
міндеттемелері оларды өндірушілер немесе Жүлдеге енгізілген қызметтерді тікелей ұсынатын
тұлғалар ұсынатын кепілдіктермен шектеледі. Ұтыс ойыны Жеңімпаздарының Жүлделердің сапасына
қатысты талаптары өндірушілерге/жеткізушілерге/қызмет көрсету орталықтарына тікелей ұсынылуы
тиіс. Жүлделердің қолданылу мерзімін, жарамдылығын (болған жағдайда), сертификаттарды
пайдалану/сату тәртібі мен ережелерін Қатысушылар Жүлдені алғаннан кейін дереу тексеруі керек.
Сыйлықтың сыртқы түрі мен дизайны олардың жарнамалық материалдардағы бейнеленуінен өзгеше
болуы мүмкін. Ұйымдастырушы мен Оператор «Магнум» желісінің ашық ұсыныс келісімімен
анықталған сертификаттарды пайдалану/сату шарттары үшін жауапты емес. Сертификаттарды
пайдалану/сату ережелері мен шарттарына, сертификат бойынша алынған тауарлардың сапасы мен
кепілдіктеріне қатысты барлық және кез келген шағымдарды Жеңімпаздар «Магнум» желісіне жіберуі
керек.
Ұйымдастырушы мен Оператор төмендегілер үшін жауапты емес:
▪

9.7.

Қатысушылар Конкурсқа қатысуға байланысты міндеттемелерді орындамағаны/уақтылы
орындамағаны үшін;
▪ Қатысушыларды «Магнум» желісіндегі сертификатты оның сайтында жарияланған «Магнум»
саясаты мен ережелеріне сәйкес пайдалану ережелерімен және шарттарымен таныстырмағаны
немесе оларды дұрыс түсінбегені, сондай-ақ Байқау нәтижелерімен таныспағаны үшін;
▪ пошта қызметінің, байланыс ұйымдарының кінәсінен, техникалық ақаулар және/немесе
Интернетте және/немесе Конкурсты өткізу кезінде пайдаланатын байланыс арналарындағы
алаяқтық салдарынан Қатысушылардан хаттарды, қоңырауларды және/немесе электрондық
хабарламаларды алмағаны үшін;
▪ Қатысушылардан Жүлделерді алу үшін қажетті құжаттарды және/немесе ақпаратты
алмағаны/уақтылы алмағаны үшін;
▪ Қатысушылардан Байқауға және Жүлделерді аударуға қажетті толық емес және/немесе дұрыс
емес байланыс және/немесе басқа ақпаратты, жеке мәліметтерді алғаны үшін;
▪ Конкурсқа қатысуға және/немесе Жүлдені алуға байланысты Қатысушы шеккен кез келген
шығындар және/немесе залалдар үшін;
▪ төтенше жағдайды, карантинді және/немесе кез келген басқа шектеу шараларын, оның ішінде
коронавирустық пандемиямен байланысты шараларды енгізуді қоса алғанда, форс-мажорлық
жағдайлар кезінде.
Барлық Қатысушылар Байқауға қатысуға байланысты кез келген шығындарды (соның ішінде, бірақ
олармен шектелмей, Интернетті пайдалануға, Байқау туралы кез келген ақпаратты алуға және т.б.
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шығындарды) дербес төлейді.
Ұйымдастырушы мен Оператор Жүлделерге деген құқыққа қатысты кез келген дауларға жауапты
емес. Кез келген жағдайда, Жүлделерді беруге қатысты түпкілікті шешімді Ұйымдастырушы
қабылдайды және мұндай шешім шағымдануға жатпайды.
9.9. Ұйымдастырушы мен Оператор Сайттағы аккаунттардың/лақап аттардың, ұялы телефон нөмірлерінің,
белгілі бір тұлғаға электрондық пошта мекенжайларының иелігіне қатысты қайшылықтар туындаған
жағдайда дауға араласпайды. Барлық осындай даулар Қатысушылар мен олардың қарсыластары
арасында дербес және өз есебінен шешіледі.
9.10. Конкурс нәтижелері бойынша шағымдарды Оператор Ережелердің 13-бөлімінде көрсетілген
электрондық пошта мекенжайы бойынша Конкурс аяқталған күннен кейін 10 (он) күнтізбелік
күн ішінде қабылдайды, көрсетілген мерзім өткеннен кейін, шағымдар болмаған жағдайда,
Оператордың Байқауды өткізу және Жүлделерді жеткізу жөніндегі барлық міндеттемелері
толық көлемде орындалды және Қатысушы шағымсыз қабылдады деп саналады.
9.8.

10. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ХАБАРДАР ЕТУ
10.1. Қатысушылар Ұйымдастырушы, Байқау Операторы, тапсырманың мәнін көздейтін шарттар,
Жеңімпаздарды анықтау тәртібі, сыйлықтың мөлшері мен нысаны (Байқау жүлделері), сондай-ақ
Байқау нәтижелерін жариялау, Жеңімпаздарға Жүлделерді марапаттау тәртібі мен мерзімдері туралы
Байқау ережелерін (қысқа және толық) сайтта орналастыру арқылы, Өнімнің жарнамалық
қаптамаларында және/немесе Байқау кезеңінде теледидардан көрсетілетін «Kinder® Chocolate Балалар
қуанышы» теледидарлық жарнамада қамтылған және жедел желі (Қазақстан бойынша қоңырау шалу
тегін) телефоны бойынша Байқау туралы хабарландыру арқылы хабардар етіледі.
10.2. Ұйымдастырушы Конкурстың ережелері мен шарттарын өзгертуге құқылы, Байқау шарттары
өзгерген, сондай-ақ оның күші жойылған жағдайда, Конкурсты Ұйымдастырушы/Оператор бұл
туралы Қатысушыларға www.kinder.com/ru/ru/xp/shareasmile сайтында тиісті хабарландыруды
орналастыру арқылы хабарлайды.
10.3. Ұйымдастырушы мен Оператор Байқау шарттарына (Ережелеріне) өзгерістер енгізу құқығын өзіне
қалдырады.
10.4. Байқау тоқтатылған, Байқауды өткізу мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Ұйымдастырушы
тиісті хабарламаны сайтта немесе басқа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жалпыға қолжетімді
жерде жариялауға немесе мұндай тоқтата тұру/тоқтату туралы басқаша хабарлауға міндеттенеді.
10.5. Ұйымдастырушы Байқауды аяқтауға, соның ішінде Жүлделерді жеткізуді/ұсынуды және Байқауды
тоқтатуға немесе мерзімінен бұрын тоқтатуға дейін Байқауға қатысуға өтініш берген Қатысушыларға
қатысты басқа да қажетті әрекеттерді орындауға міндетті.
10.6. Байқауды тоқтата тұру немесе мерзімінен бұрын тоқтату Ұйымдастырушыны немесе оның атынан
Операторды Байқаудытоқтата тұру немесе мерзімінен бұрын тоқтату алдында Байқауға қатысуға
өтініш берген Жеңімпаздарға Жүлделерді беру қажеттілігінен босатпайды.
11. САЛЫҚТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
11.1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес, атап айтқанда «Салық және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 351 б. сәйкес
ұтыстар төлем көзінен салық салынатын табысқа қосылады. Табыстың осы түрі (ұтыс) бойынша
ЖТС (жеке табыс салығы) есептеуді және ұстап қалуды салық агенті - Байқау Жеңімпазына Қатысушыға Науқан Жүлделерін тікелей беруді қамтамасыз ететін Науқан Операторы орындайды.
11.2. Қатысушылар Жүлделер түрінде табыс алады, салық агенті олардың орнына Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті салық (жеке табыс салығын) төлейді.
12. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫМЕН БАЙЛАНЫС ӘДІСІ
Қатысушылар Науқан операторына мына деректемелер арқылы хабарласа алады:
− электрондық пошта: kinder-noreply@yandex.kz
− телефон нөмірі бойынша ұялы байланыс: 8 777 736 30 05
− Kinder брендінің Қазақстандағы ресми Инстаграм парақшасы: @kinder_kz_official.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не оговорено настоящими Правилами, термины и определения с заглавной буквы,
применяемые в них, будут иметь следующее толкование:
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Организатор и Оператор Конкурса:
➢ Организатором Конкурса является Товарищество с ограниченной ответственностью
«Ферреро Казахстан» (БИН 130140009072, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Достык, д.192/2, 5 этаж), далее именуемое «Организатор».
➢ Оператором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством РК, заключившее договор с Организатором на проведение Конкурса,
действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счёт и по
поручению/заданию Организатора с целью выявления лиц, имеющих право на получение призов за
участие в Конкурсе согласно Правилам, а также рассылки (доставки) Призов Призерам, а именно:
ТОО «FCBARTGROUP-ALMATY (ЭфСиБиАртГрупп-Алматы)», юридическое лицо,
зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан
(БИН 181140027022) юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Джаркентская, 3,
далее – «Оператор».
Правила – настоящие правила Конкурса. Конкурс проводятся по изложенным ниже Правилам. Плата
за участие в Конкурсе не взимается. Правила определяют круг лиц, среди которых проводится
Конкурс, критерии и порядок предоставления и оценки конкурсных работ, место, срок и порядок их
представления, размер и форму награды (призов за достижение лучших результатов по итогам
Конкурса), порядок и сроки объявления результатов Конкурса, порядок и сроки получения награды
(призов) Конкурса.
Конкурс – Интернет-конкурс «Kinder Шоколад – Маленькие Улыбки», представляющий собой
рекламное интерактивное стимулирующее мероприятие, направленное на формирование и
поддержание интереса потребителей к продукции c товарным знаком «Kinder», стимулирование её
продаж, продвижение на рынке, проводимое Организатором на условиях Правил.
Участник – лицо, соответствующее требованиям Правил и выполнившее обязанности, установленные
Правилами.
Жюри – конкурсная комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов Конкурса,
состоящая не менее чем из 6 (шести) человек. Из состава членов конкурсной комиссии назначается
Председатель Жюри. В функции членов Жюри входит: проверка работ, Участников и Призеров на
соответствие Правилам, выбор лучших Конкурсных работ, а также исключение из Конкурса
Участников и работ, не прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных
ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных Правилами. Решение
Жюри по всем вопросам принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее
значение имеет голос Председателя Жюри.
Конкурсная работа – Фото, выполненное Участником в соответствии со всеми требованиями,
указанными в разделе 3 Правил.
Креативное задание – дополнительное творческое задание, которое Организатор предлагает
Участникам выполнить в соответствии с п. 6.4. А) Правил, Конкурсные работы которых входят в
ТОП-30.
Личный Кабинет, Профиль Пользователя – персональный раздел (аккаунт) Участника на Сайте.
Модерация – процесс проверки представленных Конкурсных работ и Чеков на соответствие
Правилам. Модерация осуществляется в течение всего Конкурса, любая Конкурсная работа может
быть снята с Конкурса на любом его этапе, включая работы Призера. Участники обязаны по запросу
модератора подтверждать своё авторство в отношении Конкурсной работы или достоверность Чека
тем способом, который будет указан модератором. Заказчик Конкурса вправе в одностороннем
1

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

порядке принимать решения относительно соответствия проверяемых Конкурсных работ и Чеков
Правилам.
Призы – Гарантированные призы, Еженедельные призы, Главные Призы и иные указанные в статье 7
Правил Призы, либо иные Призы, на которые могут быть заменены вышеуказанные призы в
одностороннем порядке Организатором Конкурса.
Призер – Участник, признанный обладателем Приза в порядке, установленном пунктом 4.4 Правил.
Продукт (Продукция) – шоколад молочный «Киндер Шоколад (Kinder Chocolate)» с молочной
начинкой массой нетто 50 г., 100 г.
Рейтинг – сводная информация о голосах, полученных Фотографиями по итогам голосования в
порядке 4.3.1 Правил.
Сайт – интернет-сайт www.kinder.com/ru/ru/xp/shareasmile
ТОП-30 – 30 (тридцать) Конкурсных работ, отобранных на первом этапе определения обладателей
Главных Призов в порядке, установленном в п. 6.4. А. Правил.
Фотография, Фото – фотография, выполненная в соответствии с требованиями пункта 3.1 Правил,
являющаяся Конкурсной работой.
Чек – кассовый чек, соответствующий всем требованиям законодательства, в том числе выданный
контрольно-кассовыми машинами с функцией фиксации и (или) передачи данных (в базе Оператора
Фискальных Данных) при денежных расчётах (согласно приказу Министра финансов Республики
Казахстан № 206 от 16 февраля 2018 года), отпечатанный контрольно-кассовой машиной в бумажном
либо электронном виде, подтверждающий факт совершения Участником покупки Продукции.
Признаются некорректными, не учитываются, не регистрируются и не признаются к участию в
Конкурсе следующие чеки:
−

вымышленные (поддельные, включая, но не ограничиваясь, выданные с нарушением требований
законодательства РК, не соответствующие требованиям Правил и.т.д.);

−

зарегистрированные ранее даты начала периода приёма заявок на участие в Конкурсе (ранее
00:01 часов 23 апреля 2022 года);

−

зарегистрированные позднее даты окончания периода приёма заявок на участие в Конкурсе
(позднее 23:59 часов 19 июня 2022 года);

−

при дублировании (повторной загрузке) информации о данных уже ранее зарегистрированного
Чека, валидным (действительным) является та регистрация чека, которая была осуществлена
раньше по времени;

−
−

Чеки, в которых отсутствует Продукт;
повреждённые Чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена информация о номере
или дате Чека, наименовании Продукции, не позволяющие идентифицировать вышеуказанную
информацию.
Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены Оператором и в
случае разночтения с прочими источниками, используются в значении, установленном в Правилах.
1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1.1. Территория проведения Конкурса – Республика Казахстан (РК)
1.2. Место проведения Конкурса – Сайт.
1.3. Сроки:
▪ Общий срок Конкурса: с 23 апреля 2022 г. по 19 июня 2022 г. (здесь и далее – все даты
включительно).
▪ Срок представления Конкурсных работ и выполнения конкурсного задания (см. п. 6.1. Правил): с
23 апреля 2022 г. по 19 июня 2022 г.
▪ Сроки определения Призеров:
Даты проведения Еженедельных розыгрышей (всего 9 розыгрышей): 29 апреля 2022 г., 06 мая
2022 г., 13 мая 2022 г., 20 мая 2022 г., 27 мая 2022 г., 3 июня 2022 г., 10 июня 2022 г., 17 июня
2022 г., 24 июня 2022 г.
Еженедельные розыгрыши проводятся в указанные даты по правилам/алгоритму, указанному в
подп. В. п. 6.4 Правил, в 14:30 по времени Нур-Султана.
▪ ТОП-30 Конкурсных работ определяется в срок до 24 июня 2022 года.
▪ 6 (шесть) обладателей Главного Приза определяются в срок до 07 июля 2022 года.
Сроки объявления лиц, получивших право на Главный Приз Конкурса в соответствии с Правилами
– не позднее 24 июня 2023 года.
▪ Срок предоставления Еженедельных призов Конкурса их получателям (Призерам), определенным
в соответствии с Правилами – до 31 декабря 2022 г.

2.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
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2.1. Конкурс проводится среди дееспособных физических лиц – граждан РК и иностранных граждан,
имеющих право постоянного проживания на территории РК (вид на жительство), достигших 18
(восемнадцати) лет, проживающих на территории РК, не лишенных (не ограниченных в)
дееспособности, являющихся законными представителями* ребенка, запечатленного на Фото в
составе Конкурсной работы, либо получивших оформленное в соответствии с законодательством РК
письменное согласие от законных представителей ребенка на участие его изображения в Конкурсе, и
совершивших последовательность действий, предусмотренных пп. 4.2, 4.3 Правил, результатом
которых является загрузка на Сайт Фотографии.
*Примечание: Согласно законодательству РК законными представителями несовершеннолетнего являются
родитель(-и), усыновитель(-и) / удочеритель(-и), опекун(-ы), попечитель(-и), патронатный(-е) воспитатель(и), приемные(-й) родители(-ь), другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с
законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка.
2.2. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора,
Оператора и их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Конкурса, а также члены их семей (для целей Правил под семьёй понимаются
родственники всех степеней родства). В случае выявления факта участия в Конкурсе лиц, не
соответствующих условиям настоящего пункта Правил, Организатор вправе отказать таким лицам в
участии в Конкурсе и (или) получении Приза.
2.3. Организатор/ Оператор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие личность
Участника, личность ребенка, изображенного на Фото, а также, документы, свидетельствующие о
наличии у Участника Конкурса необходимых прав/разрешений на использование изображения
ребенка в целях участия в Конкурсе, и документы, подтверждающие авторские права на
предоставленную Участником Фотографию.
2.4. Каждый Участник может принять участие в Конкурсе не более 1 (одного) раза. Если Участник
имеет намерение представить к участию в Конкурсе Фото 2 (двух) и более детей, законным
представителем которых он является, такие Фото могут быть представлены к участию в Конкурсе
иными законными представителями запечатленных на Фото детей, либо такой Участник может
наделить соответствующими полномочиями любое иное лицо, не являющееся законным
представителем несовершеннолетнего, соответствующее требованиям настоящего пункта Правил к
Участнику Конкурса, обеспечив такому лицу все согласия, разрешения и подтверждения,
необходимые для представления Фото ребенка к участию в Конкурсе согласно Правилам. В этом
случае Участником Конкурса будет признано указанное лицо (иной законный представитель ребенка
или уполномоченное законным представителем ребенка лицо), самостоятельно (в порядке, указанном
в п. 3.2 Правил) представляющее к участию в Конкурсе Фото ребенка с
разрешения/согласия/подтверждения его законного представителя. При этом ограничение,
предусмотренное настоящим абзацем, распространяется и на такое лицо.
2.5. Участник вправе требовать от Организатора / Оператора получения информации о Конкурсе в
соответствии с Правилами.
2.6. Участники, желающие участвовать в Конкурсе, обязаны выполнять все действия, необходимые для
участия в Конкурсе в установленные Правилами сроки.
2.7. Принимая участие в Конкурсе, Участник, совершивший любое из предусмотренных Правилами
действий, тем самым подтверждает, что ознакомлен и безусловно соглашается с условиями Конкурса
и Правилами, и не вправе предъявлять Организатору / Оператору какие-либо претензии на основании
того, что Участник не был ознакомлен с Правилами или недопониманием, субъективным толкованием
условий Конкурса.
2.8. Участник не вправе требовать от Организатора/Оператора получения денежного эквивалента любого
из Призов вместо Приза(-ов), определенного в натуральной форме согласно Правилам.
2.9. В целях проведения Конкурса Организатору / Оператору необходима информация об Участниках, в
том числе, персональные данные Участников Конкурса. Участники Конкурса обязуются указывать
точные и актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в п.4.2. Правил.
Организатор / Оператор Конкурса не вправе предоставлять информацию, полученную от Участника
Конкурса, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Правилами и
законодательством Республики Казахстан. Любая добровольно предоставленная Участниками
информация,
в
том
числе
персональные
данные,
может
быть
использована
Организатором / Оператором, его уполномоченными представителями и/или рекламными агентствами
только в целях, связанных с проведением Конкурса, в том числе в рекламных целях Организатора.
2.10. При условии согласия Участников с ними проводятся рекламные интервью об участии в Конкурсе
и Конкурсе, которые могут быть доведены до всеобщего сведения через средства массовой
информации. Также возможно фотографирование Участников в местах, открытых для свободного
посещения, или на публичных мероприятиях для изготовления визуальных/графических материалов,
содержащих изображения Участников, которые могут быть использованы в рекламных целях
Организатора без выплаты Участникам за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на
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объекты интеллектуальной собственности, содержащие изображения Участников, полученные в
соответствии с пунктом Правил, будут принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой
право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками кроме как в случаях,
указанных в Правилах или на основании требований действующего законодательства Республики
Казахстан.
2.11. Принимая участие в Конкурсе, Участник ясно и недвусмысленно понимает, что Конкурс – это
стимулирующее мероприятие, при котором розыгрыш Еженедельных призов зависит от случайного
выбора (рандомайзера), а, выбор Призера Конкурса – от выбора Жюри, соответственно, не все
Участники смогут стать Призерами и получить Приз.
3.

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Конкурсной работой является Фото – фотография ребенка, а именно, визуальное произведение,
полученное путем фотосъемки, в котором запечатлено изображение несовершеннолетнего лица –
ребенка любого пола в возрасте от 3 (трех) до 7 (семи) лет включительно, опубликованное
(размещенное) на Сайте в порядке, указанном в пп. 4.2, 4.3 Правил. Возраст ребенка, Фото которого
представляется к участию в Конкурсе, в течение Общего срока Конкурса должен составлять от 3
(трех) до 7 (семи) лет включительно.
3.2. Фотографии должны соответствовать следующим требованиям:
▪ созданы собственным творческим трудом лица, соответствующего требованиям п. 3.1 Правил,
совершающего последовательность активных действий, предусмотренных Правилами для участия в
Конкурсе, и/или с получением таким лицом всех необходимых для публикации Фотографии
разрешений и прав;
▪ формат файла: *jpg, png, gif
▪ размер файла: не более 15 мб
▪ содержание: визуальное произведение, полученное путем фотосъемки, содержащее изображение
ребенка в возрасте от 3 (трех) до 7 (семи) лет включительно;
▪ может быть сделана любым техническим способом, позволяющим получить визуальный файл
указанных в настоящем пункте Правил выше форматов, в том числе с помощью мобильного
телефона, фотокамеры, видеокамеры;
▪ Не допускаются к участию в Конкурсе:
o
фотографии, ранее опубликованные (размещенные) на Сайте в рамках Конкурса;
o
фотографии, содержащие изображение ребенка, который ранее был представлен для участия в
Конкурсе, в том числе, на Фотографии, проходящей проверку на соответствие Правилам
Конкурса (модерацию) или ранее допущенной к публикации на Сайте в целях Конкурса в
соответствии с Правилами;
o
фотографии (в т.ч., текстовые описания), содержащие элементы эротики, порнографии,
насилия, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц, могущие стать причиной
возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, любые другие
материалы, противоречащие законодательству РК;
o
фотографии, полученные путем, отличным от непосредственно фотосъемки (в виде рисунков,
оттисков, скриншотов, монтажа из различных произведений, полученных при помощи
компьютерной графики и т.п.);
o
фотографии, содержащие изображения 2 (двух) и более лиц;
o
фотографии, содержащие изображения лиц в возрасте 8 (восьми) полных лет и старше, либо
лиц младше 3 (трех) полных лет в течение общего срока Конкурса, указанного в п. 1.5. Правил;
o
фотографии, содержащие изображения предметов, животных и любые иные изображения кроме
Фото, точно обозначенных Правилами.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются только Фото, прошедшие проверку на соответствие Правилам
(далее – «Модерация»). Модерация производится в течение 48 (сорока восьми) часов с момента
загрузки Фото на Сайт способом, указанным в пп. 4.1.2 Правил. По усмотрению
Организатора/Оператора Модерация может быть продлена на 24 (двадцать четыре) часа. Модерация
позволяет отклонять Фото, представленные для участия в Конкурсе (загруженные на Сайт), если по
усмотрению Организатора/Оператора они не соответствуют Правилам, либо противоречат внутренней
политике Организатора Конкурса, или могут негативно повлиять на позиционирование на рынке
(имидж) товарного знака «Kinder» и/или Организатора. Организатор и Оператор имеют право не
доводить до сведения Участников как причины отклонения Фото от участия в Конкурсе до
публикации на Сайте, так и удаления Фото с Сайта после публикации.
3.4. Совершая последовательность действий, направленных на участие в Конкурсе и предусмотренную
Правилами для принятия участия в Конкурсе, соответствующие лица – Участники Конкурса –
гарантируют:
•

наличие у них полномочий на публикацию Фотографий, в том числе, подтверждают и
гарантируют наличие у них исключительных имущественных и личных неимущественных
авторских и смежных прав на Фото, размещаемые на Сайте для участия в Конкурсе;
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•

предоставляют согласие на обработку Организатором и Оператором Конкурса персональных
данных, предоставляемых с целью участия в Конкурсе, а также

•

гарантируют, что являются законными представителями несовершеннолетнего лица,
запечатленного на Фотографии, либо получили согласие от законных представителей такого лица
на участие его изображения в Конкурсе, и дают согласие на участие его изображения в Конкурсе
и обработку его персональных данных, в порядке, установленном Правилами.
Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РК
за нарушение интеллектуальных и иных прав третьих лиц, явившееся следствием нарушения
гарантий, данных Организатору и Оператору в соответствии с Правилами.
В слуаче наличия разногласий между Участниками Конкурса, являющимися одновременно
законными представителями несовершеннолетнего(-их) лиц(а), запечатленного(-ых) на Фотографии,
касательно предоставления Фото несовершеннолетнего для участия в Конкурсе и всех и любых иных
разногласий, связанных с участием в Конкурсе, такие Участники и законные представители
разрешают самостоятельно, ни Организатор ни Оператор не несут ответственность за разрешение
таких споров, и вправе отстранить таких Участников от участия в Конкурсе, включая удаление
загруженных Участников Фото и Профиля Пользователя.
4.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Порядок представления Фото и получения ими статуса Конкурсной работы:
Для размещения на Сайте (представления к участию в Конкурсе) Конкурсных работ необходимо:
4.1.1. Приобрести не менее 1 (одной) единицы Продукта и сохранить Чек от данной покупки до
окончания общего срока проведения Конкурса. Чеки не являются необходимым условием для
участия загруженных на Сайт Фотографий в Конкурсе, но являются обязательным условием для
участия в розыгрыше Еженедельных Призов.
4.1.2. Подать заявку для участия в Конкурсе следующим способом: посетить Сайт
www.kinder.ru/ru/ru/xp/shareasmile и выполнить всю последовательность Шагов для загрузки
Фото на Сайт, а также заполнить специальную регистрационную форму Сайта (далее по тексту –
«Регистрационная форма»), совершив нижеуказанные действия:

Шаг 1. Выполнить регистрацию учетной записи, а именно ввести:
▪ имя, фамилию ребенка Участника;
▪ возраст ребенка Участника;
▪ корректный электронный адрес (e-mail) Участника;
▪ мобильный телефон Участника;
а также подтвердить:
▪ Согласие с Правилами Конкурса;
▪ Согласие на распространение персональных данных;
▪ Согласие с обработкой персональных данных;
▪ Согласие на получение уведомлений о будущих акциях Заказчика
путем проставления значка «галочка» напротив соответствующих надписей, что означает «Согласен/a».
Шаг 2. Добавить Фото, а именно:
▪ Загрузить Фото путем нажатия левой кнопкой мыши (клика) на поле «загрузить фото» в
Регистрационной форме, выбора в появившемся окне файла в формате *jpg, png, gif,
соответствующего требованиям п. 2.2 Правил, из файловой системы персонального
компьютера и нажатия клика «Open», или «Открыть»,
▪ Опционально: добавить текстовое описание загружаемого Фото, которое будет
отвечать на заданную тему: “Когда ребенок улыбается, то весь мир улыбается вместе с
ним. Расскажите нам, что заставляет вашего ребенка улыбаться на этой фотографии”,
но не более 150 символов
Загрузка Фотографии и принятие пунктов, указанных в «Шаге 1» является подтверждением
следующего:
▪ Участник является законным представителем ребенка на фото или получил согласие от законных
представителей ребенка на фото;
▪ Участник является автором фото или получил согласие на публикацию от автора фото.
Выполнение действий, указанных на этапе «Шаг 1» и «Шаг 2», достаточно для регистрации на Сайте с
возможностью участия в Конкурсе.
Шаг 3. Зарегистрировать Чек, а именно:
▪ Загрузить 1 (один) Чек в специально отведенную ячейку Регистрационной формы.
4.1.3. После совершения указанных в п.п. 4.1.1.-4.1.2. действий Участнику, на указанный в
Регистрационной форме Сайта адрес электронной почты, направляется уведомление,
содержащее логин (электронный адрес Участника, указанный в Регистрационной форме Сайта) и
ссылку для получения пароля, для получения Участником возможности пользования опцией
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Сайта «Профиль Пользователя») и управления своей активностью на Сайте.
Требование о регистрации Чека не является обязательным на этапе регистрации Участника на
Сайте и загрузки Фото, и Чек можно загрузить позднее в специальном разделе сайта – в Личном
кабинете (далее – «Профиль Пользователя»).
4.1.5. Участник вправе загружать неограниченное количество Чеков в своем Профиле Пользователя в
пользу своей Конкурсной работы, увеличивая тем самым вероятность выигрыша Еженедельного
Приза.
4.1.6. Участники, выполнившие Шаг 1 и Шаг 2 вправе претендовать на Главный Приз, а Участники,
которые выполнили все Шаги (Шаг 1 и Шаг 2 и Шаг 3), дополнительно вправе претендовать на
один из Еженедельных Призов.
4.1.7. Отказ от принятия настоящих Правил и/или от предоставления согласия на обработку
персональных данных в порядке, указанном в Правилах, означает отказ от участия в
Конкурсе. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста и/или не являющиеся
авторами загружаемых ими на Сайт Фотографий и/или законными представителями
ребенка, запечатленного на Фотографии, либо не имеющие всех необходимых прав и
разрешений на их публикацию, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.1.8. Достижение восемнадцатилетнего возраста на дату регистрации на Сайте для участия в Конкурсе
– необходимое условие участия в Конкурсе, нарушение которого, выявленное на любой стадии
Конкурса, независимо от достижения лицом указанного возраста к моменту такого выявления,
влечет за собой недействительность статуса Участника Конкурса. Таким образом, лицо,
недобросовестно подтвердившее свой возраст при регистрации на Сайте, не приобретает прав и
обязанностей Участника Конкурса.
4.1.9. Обладание исключительным правом на Фотографию, представляемую (размещаемую на Сайте)
для участия в Конкурсе – необходимое условие участия в Конкурсе, нарушение которого,
выявленное на любой стадии Конкурса, влечет за собой недействительность статуса Участника
Конкурса. Таким образом, лицо, недобросовестно подтвердившее обладание исключительным
правом на Фотографию при регистрации на Сайте, не приобретает прав и обязанностей
Участника Конкурса. Исключением является случай последующего приобретения
исключительного права на Фотографию Участником после регистрации на Сайте,
подтвержденное договором об отчуждении исключительного права на Фотографию,
заключенным Участником с автором(ами) Фотографии. В случае не заключения такого договора
между Участником и автором(ами) Фотографии автор(ы) соответствующей Фотографии не
приобретают прав Участника Конкурса.
4.1.10. Для участия в Конкурсе необходимо быть законным представителем ребенка, запечатленного на
Фотографии, либо получить необходимые согласия/разрешения у законных представителей
ребенка, запечатленного на Фотографии, до ее загрузки на Сайт. Нарушение этого условия,
выявленное на любой стадии Конкурса, влечет за собой недействительность статуса Участника
Конкурса. Таким образом, лицо, недобросовестно подтвердившее статус представителя ребенка
при регистрации на Сайте, не приобретает прав и обязанностей Участника Конкурса.
4.1.11. В случае невыполнения действий по регистрации 1 (одного) Чека согласно п.п. 4.1.2 Правил,
Фото, загруженные на Сайт в соответствующий Профиль Пользователя, будут отображаться в
разделе Сайта «Галерея» и в Профиле Пользователя, но не будут участвовать в розыгрыше
Еженедельных призов. Указанное ограничение НЕ отражается в Профиле Пользователя
Участника. На адрес электронной почты такого Участника приходят напоминания о
необходимости регистрации/получения Кода. Управлять уведомлениями и напоминаниями, в
том числе отказаться от получения напоминаний, можно, пройдя по ссылке «Отписаться от
рассылки» в тексте напоминания/уведомления.
4.1.4.

Таким образом, в соответствии с Правилами, участие в Конкурсе делится НА ДВЕ ЧАСТИ:
(1) загруженная на Сайт Фотография для участия в Конкурсе и в розыгрыше Главного Приза;
(2) регистрация 1 (одного) Чека для участия в Конкурсе и розыгрыше Еженедельных призов.
Один Участник имеет право представлять к участию в Конкурсе не более 1 (одной) Конкурсной работы за
все время проведения Конкурса.
Первым 6300 (шесть тысяч триста) Участникам, выполнившим Шаг 1 и Шаг 2, вручается
Гарантированный приз, указанный в пп. 7.1.1. Правил.
Для участия в розыгрыше Еженедельных призов необходимо выполнить действия/Шаги, указанные
в п. 4.1.2. Правил (Шаг 1 и Шаг 2 и Шаг 3).
4.2. Фотографии, представленные Участниками на Конкурс (загруженные на Сайт) перед
публикацией на Сайте, проходят Модерацию, т.е. проверку на предмет соответствия Правилам,
как указано в п. 3.3 Правил.
По окончании выполнения всей последовательности, направленных на участие в Конкурсе и
указанных в пп. 4.1.2. Правил, а также после прохождения Модерации, Фото становятся доступными
для просмотра неограниченному кругу лиц (всем посетителям Сайта) в разделе Сайта «Галерея», на
странице с Конкурсной работой Участника, а также доступны Участнику в «Профиле
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Пользователя» и становятся доступными для голосования авторизованными посетителями Сайта
в соответствии с разделом 6 Правил.
В случае если загруженные на Сайт Фото не прошли Модерацию, соответствующим лицам,
загрузившим Фото на Сайт, отправляются уведомления о том, что Фото не принято к участию в
Конкурсе по причине несоответствия Правилам Конкурса. Указанное уведомление отправляется на
адрес электронной почты (e-mail) соответствующего лица, представившего Фото, указанный им в
Регистрационной форме. При этом такое лицо имеет возможность участия в Конкурсе путем
публикации (размещения) на Сайте нового Фото взамен отклоненного, без дополнительной
регистрации Чеков. Однако новое Фото также проходит Модерацию в порядке, определенном пп. 3.3
3.3 Правил.
4.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с Правилами. Участник
соглашается с тем, что Фото, размещенное им на Сайте, а также ФИО Участника размещаются
Участником в открытом доступе, то есть, доводятся им до всеобщего сведения таким образом, что
любое лицо может получить доступ к ним из любого места и в любое время по собственному выбору,
и гарантирует, что обладает исключительными авторскими правами на Фото в необходимом для
совершения указанных действий объеме. Участник разрешает Организатору\Оператору использовать
Фото путем размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет, в т.ч., на конкурсной
странице Сайта, а также в сопутствующих Конкурсу рекламных материалах. Участник дает согласие
на сбор, обработку и распространение предоставленных им в целях участия в Конкурсе персональных
данных, в том числе, персональных данных ребенка, запечатленного на Фото, в порядке,
предусмотренном Правилами.
5.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА1 СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Под персональными данными в целях Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
5.2. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях проведения Конкурса.
5.3. Под распространением персональных данных в целях Правил понимаются действия, направленные на
раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая публикация на
Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника Конкурса, городе или ином
населенном пункте проживания, а также его призе в случаях, указанных в Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РК.
5.4. Под «Участниками» в Правилах понимаются все лица, предоставившие персональные данные
Организатору\Оператору Конкурса в целях участия в Конкурсе согласно Правилам, независимо от
приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен в разделе 2 Правил.
5.5. В целях проведения Конкурса Организатору\Оператору необходимы:
▪ персональные данные, сообщенные при регистрации на Сайте в качестве пользователя, имеющего
право голосования (имя, фамилия, адрес электронной почты),
▪ персональные данные, сообщенные при регистрации на Сайте в качестве Участника Конкурса в
составе, указанном в п. 3.2.2 Правил,
▪ персональные данные, предоставленные Участником Оператору для вручения Приза (согласно
п.8.1.1 Правил)
▪ персональные данные, содержащиеся на Фотографии, загруженной на Сайт, а также- персональные
данные согласно перечням, указанным в п. 8.1 Правил.
5.6. Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные при
регистрации на Сайте и в порядке, указанном в п. 6.1 Правил.
5.7. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, Оператором
Конкурса, с соблюдением норм, принципов и правил, предусмотренных Законом РК «О
персональных данных и их защите».
5.8. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник осознает, что любая, добровольно
предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника и лиц(а),
запечатленного(-ных) на Фотографии, может обрабатываться Оператором Конкурса и Организатором,
их уполномоченными представителями в целях выполнения Оператором обязательств в соответствии
с Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты им какого-либо
вознаграждения за это. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные

Здесь и по тексту Правил, если положения не касаются выполнения конкурсного задания, как оно определено
Правилами, под «Участниками» понимаются как Участники Конкурса, так и лица, зарегистрированные на
Сайте/предоставившие (загрузившие на Сайт) Фото, но не зарегистрировавшие Чек.
1

7

данные, предоставленные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором\
Оператором Конкурса всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса.
5.9. Добровольно предоставляя Организатору\Оператору Конкурса свои персональные данные в порядке,
указанном в Правилах, Участники, признанные Призерами Конкурса, дают письменное согласие на
обработку персональных данных, способами, определенными Организатором\Оператором Конкурса и
указанными в форме такого согласия, а также на распространение таких данных для целей проведения
Конкурса Организатором Конкурса/Оператором Конкурса.
5.10. Организатор и Оператор Конкурса гарантируют необходимые меры защиты от
несанкционированного доступа к персональным данным, не являющимся персональными данными,
сделанными общедоступными субъектом персональных данных. Все персональные данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться
Организатором Конкурса, Оператором Конкурса, в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан и с соблюдением гарантий, указанных в Правилах.
5.11. Организатор Конкурса и Оператор Конкурса обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных, не
являющихся персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных
данных:
− обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Республики Казахстан в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом РК «О персональных данных и их защите»;
− обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных
Участниками Конкурса, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных, предоставленных Участниками
Конкурса, с использованием баз данных, находящихся на территории Республики Казахстан.
Серверы с базами данных, содержащими персональные данные участников Конкурса,
используемые Оператором Конкурса, предоставленных Участниками Конкурса, в целях
проведения Конкурса, находятся на территории Республики Казахстан, а именно: сервер
хранения данных сотрудниками Организатора: Республика Казахстан, г. Алматы, Макатаева 117,
литера А. Настоящим Участники Конкурса считаются проинформированными о месте
нахождения персональных данных, сбор и обработка которых осуществляются в целях Конкурса;
− обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а
именно, для выявления Участников и Призеров Конкурса, для вручения (рассылки,
отправки) Призов Конкурса Призерам, а также для целей, указанных в разделе 9 Правил, а
также в целях направления информации, связанной с Конкурсом;
− в случае если Организатор Конкурса, Оператор Конкурса в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Конкурса третьим лицам, –
осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона РК «О персональных данных и их защите»;
− нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РК.
5.12. Согласие на сбор и обработку персональных данных предоставляется Участниками Конкурса на весь
срок его проведения и до истечения 1 (одного) года с даты окончания общего срока проведения
Конкурса.
5.13. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, не
являющихся персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных
данных, направив Организатору/ Оператору Конкурса соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и
делает невозможным получение любого Приза Конкурса. Организатор Конкурса / Оператор Конкурса
вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании Правил), если соответствующий Приз был ранее
востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор\Оператор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и
в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка
персональных
данных
осуществляется
другим
лицом,
действующим
по
поручению/заданию Организатора Конкурса / Оператора) в срок, не превышающий 90 (девяносто)
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса /
Оператора Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом РК«О персональных данных и их
защите» или другими законами РК.
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5.14. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при регистрации на Сайте для участия в Конкурсе в порядке, указанном в п. 4.1.2 Правил,
равно как и последующее не предоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или)
неточных (некорректных) данных согласно Правилам, освобождает Оператора Конкурса от
обязанности по передаче приза Призеру Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого
Участника из участия в Конкурсе.
5.15. Участники гарантируют, что размещают на Сайте для участия в Конкурсе собственные, то есть,
снятые самостоятельно Фотографии, либо Фотографии, права на которые переданы Участникам их
авторами в необходимом объеме. Участники также обязуются получить необходимые права на
размещение (публикацию) Фотографии и гарантируют, что таким размещением (публикацией) не
нарушают как авторские/смежные права, так и право на конфиденциальность персональных данных, в
том числе, персональных данных ребенка, запечатленного на Фото, а также иные права и законные
интересы третьих лиц.
5.16. Участники гарантируют, что:
✓ являются законными представителями несовершеннолетних лиц, запечатленных на
Фотографиях, и разрешают Организатору / Оператору Конкурса использование их изображений в
рекламных целях, либо
✓ получили разрешение от законных представителей несовершеннолетнего лиц, запечатленных на
Фотографиях на использование их изображений в рекламных целях, при этом согласие
Участника с Правилами и совершение действия, предусмотренного техническими
возможностями Сайта (проставление «галочки» в соответствующем поле, необходимое для
принятия правил в целях участия в Конкурсе) означает соблюдение формы разрешения на
рекламное использование таких изображений.
5.17. Оператор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе Участников,
нарушивших указанные выше гарантии, в любое время в течение общего срока Конкурса,
указанного в п. 1.3. Правил. В случае предъявления к Организатору / Оператору Конкурса
третьими лицами претензий, связанных с нарушением авторских/смежных и/или иных прав на
Фото и/или в связи с их размещением на Сайте, ответственность за такое нарушение несут
соответствующие лица, совершившие действия, необходимые и достаточные для загрузки таких
Фото на Сайт.
5.18. При представлении конкурсной работы к участию в Конкурсе (загрузке конкурсной работы на
Сайт) Участник подтверждает:
▪ авторство на представляемую Фотографию и наличие необходимых разрешений/согласий
обладателей смежных прав и личных неимущественных прав на Фотографию (родителей или
иных законных представителей несовершеннолетнего лица, запечатленного на Фотографии);
▪ согласие на размещение (публикацию) Фото на Сайте;
▪ согласие на передачу исключительного права на конкурсную работу Заказчику Конкурса в
объеме и в порядке, предусмотренном пп5.19 Правил;
▪ согласие на обработку Организатором Конкурса, Оператором Конкурса персональных данных,
перечисленных в п. 5.5 Правил.
5.19. При наличии сложного юридического состава, включающего:
▪ факт представления Фото к участию в Конкурсе, как это предусмотрено п. 4.1. Правил;
▪ факт допуска Фото к участию в Конкурсе (прохождение Модерации);
▪ факт признания Участника Призером Конкурса в порядке, предусмотренном Правилами;
▪ факт получения Участником приза Конкурса в порядке, предусмотренном Правилами,
Организатор Конкурса признается лицом, имеющим преимущественное право на заключение с
соответствующим Участником Конкурса договора об отчуждении (передаче в полном объеме)
исключительных имущественных авторских и смежных прав на конкурсную работу как объект
интеллектуальной собственности (ст. 966 ГК РК), для использования Оператором любыми не
противоречащими закону способами, без указания ФИО/псевдонимов авторов/обладателей смежных прав
на работу (анонимно), без ограничения срока и территории использования, а также тиража
воспроизведения. При этом Участник соглашается с тем, что вознаграждение за отчуждение прав на
конкурсную работу включено в общую стоимость приза Конкурса, указанную в документе,
подписываемом согласно п. 8.1.3 Правил, и составляет 0,01 % от нее, при этом вознаграждение за
отчуждение каждого из результатов интеллектуальной деятельности в составе Конкурсной работы
рассчитывается в равных долях от определяемой в соответствии с настоящим пунктом суммы
вознаграждения за отчуждение прав пропорционально количеству результатов интеллектуальной
деятельности в составе конкурсной работы.
5.20. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору и/или Оператору Конкурса,
связанных с размещением Сайте и/или последующим использованием Конкурсных работ, а также с
использованием Организатором и/или Оператором Конкурса переданных ему Участником согласно
Правилам прав на использование Конкурсных работ, Участник Конкурса обязуется урегулировать
указанные претензии своими силами и за свой счет.
5.21. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в Правилах, повлекшего возникновение у
Организатора и/или Оператора Конкурса убытков, Участник обязан возместить такие убытки в
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полном объеме.
6.

СУЩЕСТВО КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
6.1. После признания Фото Конкурсной работой и активации возможности голосования за Конкурсную
работу (подтверждения Фотографии модераторами) в сроки и в соответствии с Правилами,
Конкурсная работа Участника должна появиться в соответствующем разделе Сайта Конкурса. После
появления Фотографии на Сайте Конкурса все зарегистрированные Пользователи получают
возможность проголосовать за выбранную ими Фотографию. Оставленные за Фотографии голоса не
влияют на последующую ротацию Фотографий в ленте «Галереи» и не являются существенным
параметром для выбора Призеров Конкурса в порядке п. 6.4. Правил.
6.2. Прямо запрещается использование ресурсов и программ для искусственного увеличения с их
помощью количества голосов, отданных за определенную Конкурсную работу. Участникам
запрещается использовать методы «накрутки» голосов, под которыми понимаются методы и
способы, позволяющие получить голоса за Конкурсную работу чаще и/или в большем количестве, чем
это предусмотрено Правилами. Запрещено использование сайтов и приложений, которые позволяют
«накручивать» голоса к Конкурсной работе. При выявлении факта «накрутки» на подобных ресурсах,
Оператор оставляет за собой право отстранить Участника Конкурса от участия. В частности, но не
ограничиваясь, запрещены следующие методы: использование динамических IP-адресов и очищение
cookie; сокрытие реального IP-адреса (любыми средствами – прокси-серверы или специальные
интернет-сервисы); регистрация одного пользователя в Социальных сетях под разными именами;
удаление Участника из участия в Конкурсе, то есть удаление конкурсной работы Участника и/или
вскрытие IP Участника и его удаление из Конкурса Пользователем Сайта или любым иным лицом, не
являющимся Организатором/Оператором Конкурса. В случае выявления факта нарушения Правил
Участник на усмотрение Оператора получает соответствующее предупреждение/уведомление о
нарушении Правил или может быть отстранен от участия в Конкурсе.
6.3. Подсчет голосов, отданных каждой Конкурсной работе, производится Оператором Конкурса
посредством специального программного обеспечения Сайта в режиме online (т.е., в Профилях
Пользователей Участников, где отражается фактическое количество голосов, набранных Конкурсной
работой на определенный момент времени), каждый голос, присвоенный определенной Конкурсной
работе одним из разрешенных Правилами способов, описанных в п. 6.1. Правил учитывается
мгновенно.
Рейтинг ведется путем суммирования количества всех голосов, набранных Конкурсной работой
Участника разрешенными Правилами способами (далее – «Рейтинг»). Рейтинг никак не влияет на
отображение Конкурсной работы на Сайте Конкурса. При равном количестве голосов, полученных
Конкурсными работами, первой в Рейтинге отображается Конкурсная работа Участника, размещенная
на Сайте раньше остальных (хронологически).
Возможность получать голоса для формирования Рейтинга Призеров Конкурса с 23 апреля 2022
г. по 19 июня 2022 г. (обе даты включительно) доступна без обязательной загрузки Чека для
соответствующего Фото, но обязательно подтверждение адреса электронной почты через электронное
письмо, которое направляется Оператором Конкурса по адресу, указанному в регистрационной
форме.
6.4. Порядок определения Призеров Конкурса.
A. Призеры – получатели Главных Призов: 6 (шесть) Участников, Конкурсные работы
которых в полном объеме соответствуют требованиям раздела 2 Правил и которых выберут
представители Жюри на основании процессов, закрепленных в Правилах.
Главные Призеры (получатели Главного приза) определяются Жюри по следующим критериям:
▪ ребенок является резидентом Республики Казахстан и соответствует возрасту, указанному в
Правилах;
▪ отсутствие очевидной коррекции фотографий. Критерий оценки: Да\Нет;
▪ является ли текстовая запись под Фотографией образной и оригинальной, пробуждает ли она
воображение Жюри и выделяется ли она среди других? Критерий оценки: Да\Нет;
▪ фактор Kinder®: Радостен ли ребенок на фото? Вызывает ли он улыбку на нашем лице?
Критерий оценки: Да\Нет;
▪ успешное выполнение дополнительного Творческого задания для подтверждения личности
Призера;
▪ получено согласие на использование Фотографии ребенка Организатором/Оператором,
включая, но не ограничиваясь – на упаковке шоколада Kinder;
▪ получено согласие на участие в фотосессии в даты, установленные Оператором.
6 (шесть) Призеров отбираются по усмотрению (выбору) Жюри из числа Участников,
представивших ТОП-30 Конкурсных работ и выполнивших Креативное задание.
Креативным заданием является дополнительное творческое задание: записать видео
хронометражем до 30 секунд, на котором ребенок Участника рассказывает о том, что у него
вызывает улыбку. Видео с Креативным заданием Участник представляют по запросу Оператора в
течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления о выборе его Конкурсной работы в числе ТОП-30.
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ТОП-30 Конкурсных работ отбираются из всего числа представленных Конкурсных работ на первом
этапе определения Призеров в следующем порядке:
➢ 20 (двадцать) Конкурсных работ отбираются по количеству оставленных голосов в порядке от
большего к меньшему;
➢ 10 (десять) Конкурсных работ определяются путем случайного распределения посредством
использования специальной программы случайного выбора – Рандомайзера (далее –
«Рандомайзер»).
Результаты отбора оформляются протоколом открытого голосования Жюри, подписываемым
всеми его членами. Решение Жюри является окончательным и может быть пересмотрено только при
условии, если Главный(-е) Призер(-ы) не выполнит(-нят) условия, необходимые для получения Приза
согласно Правилам, а также в случае последующего выявления Организатором/Оператором Конкурса
нарушений соответствующим Участником, признанного Главным Призером, Правил Конкурса.
B. Призеры – получатели Еженедельных призов: 54 (пятьдесят четыре) Участника в 9
(девяти) Еженедельных розыгрышах (Призеры Еженедельного розыгрыша) определяются
путем случайного распределения Рандомайзером. В розыгрыше принимают участие те
Участники, Конкурсные работы которых были представлены и для которых был загружен
хотя бы один Чек. Конкурсная работа и Чек прошли модерацию на Сайте так, чтобы Участник
был допущен к участию в Конкурсе. Списки Призеров Еженедельных розыгрышей будут
размещены на Сайте. Один Участник имеет право стать Призером только 1 (одного)
Еженедельного розыгрыша за весь период Конкурса. Призеры Еженедельного розыгрыша
будут исключены из программы Рандомайзера при проведении всех последующих
розыгрышей.
6.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором / Оператором после объявления таких
результатов нарушений порядка и Правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса
лицами, объявленными Призерами согласно пункту 6.4. Правил. При выявлении
Организатором / Оператором нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в
ходе Конкурса лицами, объявленными Призером Оператор имеет право отказать
соответствующему Участнику в призе Конкурса. Если такие нарушения были допущены Призером
Еженедельного розыгрыша, Оператор имеет право отказать соответствующему Участнику в Призе и
исключить такого Участника из общего списка Участников Еженедельного Розыгрыша, определив
следующего Призера в порядке, аналогичном указанному в подп. В. п. 6.4. Правил. Если такие
нарушения были допущены Призером(-ами) по мнению Жюри Оператор имеет право отказать
соответствующему Участнику в Призе и уменьшить количество Призов, предусмотренных
Правилами, соответственно.
6.6. Оператор оставляет за собой право:
▪ на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие в
Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или же действует в нарушение
Правил;
▪ при обнаружении использования при формировании рейтинга голосов за Конкурсную работу
запрещенных Правилами ресурсов и программ, указанных в п. 6.2 Правил, уменьшить рейтинг
голосов соответствующей Конкурсной работы на количество голосов, собранное с помощью
запрещенных ресурсов и программ, равно как признать недействительной заявку на участие в
Конкурсе соответствующего Участника;
▪ не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан, а также
при возникновении спорных ситуаций;
▪ на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Конкурса,
изменить Правила, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может быть реализован
так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя технического
оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети связи,
несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной,
находящейся вне разумного контроля Оператора, которая влияет на исполнение, безопасность, или
надлежащее проведение Конкурса;
▪ размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных публичных ресурсах;
▪ проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения Призов и
публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.
6.7. Настоящим Призеры признают и соглашаются с тем, что любое исполнение/изображение детей в
составе аудиовизуальных и/или фотографических произведений, полученных Организатором
(Оператором Конкурса) с целью предоставления призов Конкурса, совершено/получено в рекламных
целях Организатора Конкурса. Совершая последовательность действий, направленных на участие в
Конкурсе и получение Приза Конкурса, предусмотренных н Правилами, Призер принимает на себя
обязанность заключить с Организатором Конкурса договор об отчуждении исключительных
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имущественных авторских и (или) смежных прав на рекламные изображения/исполнения детей как
объекты интеллектуальной собственности (ст. 966 ГК РК), для использования Заказчиком Конкурса
любыми
не
противоречащими
закону
способами,
без
указания
ФИО/псевдонимов
авторов/обладателей смежных прав (анонимно), без ограничения срока и территории использования, а
также тиража воспроизведения. При этом Призер соглашается с тем, что вознаграждение за
отчуждение прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности включено в стоимость
приза Конкурса, указанную в документе, подписываемом согласно п. 8.1.3 Правил и составляет 0,01%
от нее. В случае если Призер не является законным представителем ребенка, права на
исполнение/изображение которого должно быть в соответствии с настоящим пунктом отчуждены
Заказчику Конкурса, такой Призер обязан приобрести права на такое исполнение/изображение у
соответствующих правообладателей (законных представителей ребенка) в объеме, необходимом для
исполнения обязанности, указанной в настоящем пункте (т.е., в полном объеме на условиях
отчуждения).
7.

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
7.1. Призами Конкурса являются:
7.1.1. Гарантированный приз – электронный сертификат торгово-розничной сети «Магнум»
номиналом 1000 (одна тысяча) тенге.
Всего Гарантированных призов – 6300 (шесть тысяч триста) штук.
7.1.2. Призы Еженедельного розыгрыша (Еженедельные призы) – фотоаппарат моментальной
печати «Instax 11 Mini».
Всего Еженедельных призов – 54 (пятьдесят четыре) штуки.
Стоимость Еженедельного приза включает вознаграждение Призера за отчуждение
исключительного права на Конкурсную работу согласно Правилам в размере 0,01% от итоговой
стоимости Приза за каждый из отчуждаемых объектов интеллектуальной собственности (когда
применимо).
7.1.3. Главный Приз – фото ребенка на упаковке Продукции. Организатор оставляет за собой право
самостоятельно определять период изготовления и продажи партии Продукции с фото ребенка
Призёра, объемы такой партии Продукции, территорию распространения/продажи такой
Продукции и любые иные условия предоставления Главного Приза. Также Организатор
оставляет за собой право изменить вид Главного Приза, предоставив замену Главного Приза на
иной Приз по усмотрению Организатора.
7.2. Порядок публикации результатов Конкурса:
▪ Список Призеров – получателей Еженедельных Призов публикуется на Сайте;
▪ Список Призеров – получателей Главного Приза публикуется на Сайте в срок, установленный
Правилами, и включает в себя имя и Конкурсную работу Участника.
7.3. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Оператора Конкурса и используется
исключительно для предоставления Призов Призерам Конкурса.
7.4. Призы предоставляются Призерам Конкурса в срок, установленный в п. 1.3 Правил. Выплата
денежного эквивалента стоимости Приза в натуральном выражении, частичная выдача Приза, замена
Приза по желанию Призера Оператором не производится. Суммы денежной части Призов могут быть
изменены по решению Организатора/ Оператора Конкурса.
7.5. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать с ожиданиями
Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на рекламноинформационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Конкурса.
7.6. Участник может получить не более трёх Призов по итогам Конкурса: не более 1 (одного)
Главного Приза, а также не более 1 (одного) Гарантированного Приза и не более 1 (одного) Приза
Еженедельного розыгрыша.
7.7. Условия использования электронных сертификатов торгово-розничной сети «Магнум» определяются
в соответствии с политикой и правилами «Магнум», договором публичной оферты, размещенными на
сайте «Магнум», и не могут быть изменены в одностороннем порядке по желанию Призёра. Принимая
участие в Конкурсе, Участники соглашаются с условиями договора публичной оферты, размещенной
на официальном сайте торгово-розничной сети «Магнум». Все и любые претензии в отношении
правил и условий использования / реализации электронных сертификатов, качества и гарантий товара,
полученного по электронному сертификату, Призеры обязаны предъявлять торгово-розничной сети
«Магнум».
7.8. Организатор оставляет за собой право в любое время в течение срока проведения Конкурса
изменить перечень и состав Призов по своему усмотрению, известив об этом Участников в
порядке, предусмотренном Правилами.

8.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ КОНКУРСА
8.1. Для получения Призов Конкурса Призер обязан:
8.1.1.

Предоставить Организатору информацию о месте и времени
Перечень сведений и документов, необходимых для получения Призов:
▪ фамилия, имя, отчество Призера;

получения

Приза.
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▪
▪
▪
▪

дата рождения Призера и ребенка Призера;
адрес фактического проживания Призера и ребенка Призера с почтовым индексом;
номер контактного телефона Призера с кодом города;
иная информация/документы, необходимые по усмотрению Организатора/Оператора для
получения Призером Призов;
8.1.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации результатов Конкурса согласно п. 7.2
Правил, передать Организатору по дополнительно указанному Организатором Конкурса адресу
все сведения и копии документов, необходимые для получения Приза, согласно перечню,
указанному в п. 8.1.1 Правил;
8.1.3. заполнить и подписать документ, предоставляемый Оператором в момент вручения Приза,
подтверждающий получение такого Приза (далее – «Документ, подтверждающий получение
Приза»), а также согласие на сбор и обработку персональных данных, аналогичное
представленному при регистрации на Сайте согласно п. 3.2 Правил.
8.1.4. Призы доставляются лично в руки курьерской службой и/или почтовыми отправлениями (по
усмотрению Организатора) и\или по электронной почте, если это применимо.
8.1.5. Дополнительные требования: Отказ Призера от заполнения и/или подписания Документа,
подтверждающего получение Приза и/или согласия на сбор и обработку персональных данных,
и/или договора об отчуждении исключительного права согласно п. 6.7 Правил, а равно указание
неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного
предоставления всей информации, необходимой для получения Приза, означает отказ Призера от
Еженедельного приза и от любого другого Приза Конкурса.
8.2. Еженедельные призы высылаются Оператором соответствующим Призерам курьерской службой.
8.3. Оператор имеет право потребовать от Призеров предоставления (в т.ч. по почте, по электронным
каналам связи, по факсу) оригиналов, копий Чеков, зарегистрированных им на Сайте в порядке,
предусмотренном Правилами. Отказ Призера от предоставления указанных Чеков (их копий)
рассматривается Оператором как отказ от участия в Конкурсе и отказ от соответствующего Приза и
любого иного Приза Конкурса.
8.4. Неполучение от Призеров сведений и/или документов, необходимых для получения Приза (п. 8.1.
Правил) и/или (копий) Чеков (п. 8.3 Правил), означает отказ Призера от участия в Конкурсе и отказ от
соответствующего Приза и любого иного Приза Конкурса.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

В случае нарушений Участником обязанностей, указанных в Правилах, повлекших возникновение у
Организатора и/или Оператора убытков, Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном
объеме.
Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение
Конкурса, не несут ответственность за технические сбои сети оператора связи или интернетпровайдера, к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия оператора связи, к
которой подключен компьютер Участника.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, признанные
ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
Организатор имеет право использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
Обязательства Организатора относительно качества Призов и их потребительских свойств
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями либо лицами, осуществляющими
непосредственное оказание услуг, входящих составной частью в Приз. Претензии Победителей
Розыгрышей относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно к изготовителям
/ поставщикам/сервисным центрам. Сроки действия, годность Призов (когда применимо), порядок и
правила использования / реализации сертификатов должны проверяться Участниками
непосредственно при получении Приза. Внешний вид и дизайн Приза может отличаться от их
изображения в рекламных материалах. Организатор и Оператор не несут ответственность за условия
использования / реализации сертификатов, определяемых договором публичной оферты сети
«Магнум». Все и любые претензии в отношении правил и условий использования / реализации
сертификатов, качества и гарантий товара, полученного по сертификату, Победители обязаны
предъявлять к сети «Магнум».
Организатор и Оператор не несут ответственность:
▪
▪
▪
▪

за невыполнение / несвоевременное выполнение Участниками обязанностей, связанных с
участием в Конкурсе;
за неознакомление Участников с Правилами и условиями использования сертификата в сети
«Магнум» в соответствии с политикой и правилами «Магнума», размещенными на его сайте,
или неверным их толкованием, а также неознакомление с результатами проведения Конкурса;
за 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 каналах связи, используемых при проведении Конкурса;
за неполучение / несвоевременное получение от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;
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▪

за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
персональных данных, необходимых для проведения Конкурса и передачи Призов;
▪ за любые расходы и/или убытки, понесенные Участником в связи с участием в Конкурсе и/или
получением Приза;
▪ в случае наступления форс-мажора, в том числе введения режима чрезвычайного положения,
карантина и/или любых иных ограничительных мер, в том числе связанных с пандемией
коронавируса.
9.7. Все Участники самостоятельно оплачивают любые расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (включая, но не ограничиваясь, расходы, связанные с пользованием сетью интернет,
получения любой информации об Конкурсе и т. д.).
9.8. Организатор и Оператор не несут ответственность в отношении любых споров о праве на Призы. В
любом случае окончательное решение относительно выдачи Призов принимает Организатор, и такое
решение обжалованию не подлежит.
9.9. Организатор и Оператор не вступают в споры в случае возникновения конфликтов о принадлежности
аккаунтов/ников на Сайте, номеров сотовых телефонов, электронных адресов тому или иному лицу.
Все подобные споры разрешаются между Участниками и их оппонентами самостоятельно и за свой
счет.
9.10. Претензии по итогам проведения Конкурса принимаются Оператором по электронному адресу,
указанному в разделе 13 Правил, в течение 10-ти (Десяти) календарных дней после даты
окончания Конкурса, по истечении указанного срока, в случае отсутствия претензий, все
обязательства Оператора по проведению Конкурса и вручению Призов считаются
исполненными в полном объеме и принятыми Участником без претензий.
10. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Участники информируются об Организаторе, Операторе Конкурса, условиях, предусматривающих
существо задания, порядке определения Призеров, размере и форме награды (Призах Конкурса), а
также порядке и сроках объявления результатов Конкурса, вручения Призов Призерам путем
размещения Правил Конкурса (кратких и полных) на Сайте, посредством анонса Конкурса,
содержащемся на рекламных упаковках Продукта и/или в телевизионном рекламном ролике под
условным названием «Kinder® Chocolate Маленькие улыбки», транслируемом по телевидению в
течение срока проведения Конкурса и по телефону горячей линии (звонок по Казахстану бесплатный).
10.2. Организатор вправе изменять Правила и условия Конкурса, в случае изменений условий Конкурса, а
также его отмены Организатор/ Оператор Конкурса информирует об этом Участников путем
размещения соответствующего объявления на Сайте www.kinder.com/ru/ru/xp/shareasmile.
10.3. Организатор и Оператор оставляют за собой право вносить изменения в условия проведения
Конкурса (Правила).
10.4. При приостановке проведения Конкурса, досрочном прекращении проведения Конкурса Организатор
обязуется опубликовать соответствующее сообщение в открытом доступе на Сайте или посредством
иного средства массовой информации либо иным способом публично уведомить о такой(-ом)
приостановке/прекращении.
10.5. Организатор обязан завершить проведение
Конкурса, в том числе осуществить
вручение/предоставление Призов и совершить иные необходимые действия в отношении тех
Участников, которые подали заявку на участие в Конкурса до приостановки или досрочного
прекращения проведения Конкурса.
10.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Конкурса не освобождает Организатора или
по его поручению Оператора от необходимости вручения Призов Призёрам, подавшим заявки на
участие в Конкурсе до приостановки или досрочного прекращения проведения Конкурса.
11. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ
11.1. Согласно налоговому законодательству Республики Казахстан, а именно – ст. 351 Кодекса
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» к доходам,
облагаемым у источника выплаты, относятся Призы. Исчисление и удержание ИПН
(индивидуальный подоходный налог) по данному виду дохода (Выигрыш) производится налоговым
агентом – Оператором, обеспечивающимнепосредственную выдачу Призов Участнику – Призерам.
11.2. Участники получают доход в виде Призов, налоговый агент уплачивает за них соответствующий
налог (индивидуальный подоходный налог) в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
12. СПОСОБ СВЯЗИ С ОРГАНИЗАТОРОМ
Участники могут связаться с Оператором Акции посредством:
− электронной почты: kinder-noreply@yandex.kz
− мобильной связи по номеру телефона: 8 777 736 30 05
− официальной страницы в Инстаграм бренда Kinder в Казахстане: @kinder_kz_official.
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