Умови та правила проведення соціально-благодійної Програми «Народжені для
обіймів» (надалі — «Правила»)
Ініціатором благодійної Програми «Народжені для обіймів» (надалі —
«Програма») є ТОВ з ІІ «Кімберлі-Кларк Україна» (Код ЄДРПОУ 21701474
місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1), надалі — Ініціатор Програми.
Програма проводиться з метою здійснення благодійництва в інтересах
суспільства або окремих категорій осіб, спрямована на розвиток благодійництва,
утвердження гуманізму і милосердя, просвітницької діяльності та передбачає
надання благодійної допомоги на потреби перинатальних центрів (далі ПЦ) на
території України.
1. Визначення термінів і понять
У цих Правилах наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:
1.1. Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та
юридичних осіб Отримувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої
благодійної допомоги;
1.2. Благодійна допомога (надалі — Допомога/Благодійна допомога) —
добровільна безкорислива майнова допомога від Благодійників та матеріальні
цінності Ініціатора у вигляді дитячих підгузників ТМ «Хаггіс» для задоволення потреб
Отримувачів благодійної допомоги, які не передбачають одержання Благодійником/
Ініціатором прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації
Благодійнику/Ініціатору від імені або за дорученням Отримувача благодійної
допомоги;
1.3. Благодійна Програма «Народжені для обіймів» (Програма) — комплекс
заходів з надання Допомоги шляхом забезпечення ПЦ продукцією ТМ «Хаггіс» на
потреби новонароджених у ПЦ на території України;
1.4. Інтернет-платформа Програми (далі — Сайт) — знаходиться за адресою
https://bornforhugs.com.ua;
1.5. Отримувачі благодійної допомоги — юридичні особи — ПЦ України, які
організатор обирає на свій розсуд по закінченню Програми.
2. Загальні умови проведення Програми.
2.1. Програма проводиться Організатором у повній відповідності до вимог
чинного законодавства, на території України, що підконтрольна українській
владі.
2.2. До участі в Програмі запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли
18-річчя та проживають на території України.
2.3. Учасники Програми зобов’язуються:
2.3.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства
України;
2.3.2. дотримуватися правил користування Сайтом;
2.3.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах;
2.3.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам
Програми;
2.3.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у
Програмі.
2.4. Учасники Програми діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
3. Періоди та умови проведення Програми.
3.1. Програма проводиться в період з 04 червня 2018 р. по 04 серпня 2018 р. та
складається з наступних етапів:
3.1.1. Інформаційний супровід Програми в період з 04 червня до 04 серпня 2018
р. В рамках даного етапу Організатор засобами Сайту:

3.1.1.1. інформує потенційних споживачів продукції ТМ «Хаггіс» на території
України про необхідність обіймів;
3.1.1.2. закликає потенційних споживачів продукції ТМ «Хаггіс» на території
України поширювати інформаційні матеріали про Програму (текст, відео,
посилання, фото, тощо) зі спеціальним хештегом «#bornforhugs» від потенційних
споживачів ТМ «Хаггіс» на своїх сторінках в соціальних мережах Facebook,
Twitter або Instagram;
3.1.2. Надання Благодійної допомоги в період з 04 червня до 04 серпня 2018
р. включно.
4. Результати проведення Програми.
4.1. Програма передбачає, що вся інформація знаходиться у відкритому доступі.
Кожен потенційний Учасник Програми має можливість з нею ознайомитися.
4.2. Ініціатор Програми є відповідальним за актуальність надаваної інформації, що
стосується реалізації Програми.
5. Інші умови
5.1. Для Учасників Програми користування Сайтом є безкоштовним.
5.2. Учасники Програми згодні, що з метою дотримання вимог Закону України «Про
захист персональних даних» Організатор має право на включення персональних
даних, наданих Учасниками Програми, в базу персональних даних, на обробку таких
персональних даних і, при необхідності, викликаної виконанням умов зазначеного
закону, на передачу таких персональних даних третім особам.
5.3. При цьому такі персональні дані, як поштові адреси, номер рахунку і особисті
дані Учасників Програми не розголошуються. Організатор зобов'язується не
розкривати третім особам інформацію про Учасників Програми, отриману під час
реалізації Програми, не підписувати Учасників Програми на автоматичні розсилки
своєї організації і не використовувати цю інформацію для інших цілей, окрім цілей,
направлених на реалізацію даної Програми.
5.4. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов даних Правил,
офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для
всіх осіб/Учасників Програми та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з
усіх питань, пов’язаних із реалізацією Програми, вважаються остаточними, такими,
що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Програми.
5.5. Організатор/Ініціатор не мають впливу та не несуть відповідальності за:
5.5.1. умови надання та якість послуг Інтернет-провайдерів, послугами яких
користуються Учасники Програми;
5.5.2. настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь,
військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що
діють на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку
Організатора обставини.
5.6. Організатор/Ініціатор має право змінити умови проведення Програми та дані
Правила, повідомивши про такі зміни на Сайті.
5.7. Організатор/Ініціатор залишає за собою право в будь-який момент вводити
додаткові технічні обмеження, що перешкоджають шахрайству в Програмі. Також
залишає за собою можливість повного або часткового припинення Програми.
5.8. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником
Програми, оплачується Учасником Програми самостійно за власний рахунок і
відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом оператора даної
послуги.
5.9. Беручи участь у Програмі, Учасник Програми підтверджує повне розуміння умов
Програми та повністю погоджується з даними Правилами Програми.

5.10. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до
даної Програми.
5.11. Ініціатор/Організатор мають право залучати третіх осіб для повного або
часткового виконання Програми.

