ПРАВИЛА
проведення Акції «Твій власний Upgrade»

1. Загальні положення.
1.1. Організатором Акції «Твій власний Upgrade» є Товариство з обмеженою
відповідальністю «Майкрософт Україна» (ЄДРПОУ 32383277, місцезнаходження: вул.
Жилянська, 75, Київ, 01032) (далі по тексту – «Організатор»), виконавцем Акції є Товариство
з обмеженою відповідальністю ТОВ "Оптімум Медіа Україна" (ЄДРПОУ 32311197,
місцезнаходження: м. Київ, бул.Тараса Шевченка 33 Б, 12 поверх) (далі по тексту –
«Виконавець»). Акція проводиться з метою популяризації продуктів та технологій Microsoft,
і не передбачає плати за участь від учасників Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю,
послугою в сфері грального бізнесу, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
1.2. Акція проводиться на території України у період з 22 жовтня 2015 року (00.00.00 год.)
до 20 квітня 2016 року (00.00.00 год.)
1.3. Учасником Акції можуть бути громадяни України, які на початок Акції (22 жовтня 2015
року) досягли 18 років, виконали всі дії, які необхідні для участі в Акції та не мають
обмежень, зазначених у п.2.2. цих Правил
1.4. Податковим агентом зі сплати податку з доходів фізичних осіб, військовий збір та
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до вимог
діючого законодавства України є «Організатор».
1.5. Акція проводиться в мережі Інтернет, на Інтернет - сайті http://yourupgrade.com.ua.
1.6 Дані правила та умови Акції будуть розміщені на Інтернет-сайті:
http://yourupgrade.com.ua (надалі - Правила).
1.7. Загальна кількість Переможців Акції складається з: 4 чол.
2. Умови участі у Акції.
2.1. Для того, щоб стати учасником Акції, необхідно щоб були виконані всі з
нижчеперелічених дій, починаючи з 22 жовтня 2015 року (00.00.00 год.):
А) Зареєструватися в акції на сайті (http://yourupgrade.com.ua);
Б) Обрати одну із 4-х категорій: Вчитель Upgrade, Кар’єра Upgrade, Подорож Upgrade, Тіло
Upgrade.
В) Вказати причину участі у Акції
Г) 4 учасники, які будуть відібрані через реєстраційну форму повинні пройти інтерв’ю з журі
проекту.

До складу журі у категорії «Вчитель Upgrade» входять Олена Тимкова – онлайн-маркетинг
менеджер компанії «Майкрософт Україна», Алла Кліменко – керівник компанії «Upgrade»,
Станіслав Стояцький – креативний директор Resolution Media.
У Категорії «Кар’єра Upgrade» входять Олена Тимкова – онлайн-маркетинг менеджер
компанії «Майкрософт Україна», Володимир Дєгтярьов – керівник компанії «NewsFront»,
Станіслав Стояцький – креативний директор Resolution Media
У Категорії «Подорож Upgrade» входять Олена Тимкова – онлайн-маркетинг менеджер
компанії «Майкрософт Україна», Максон Пуговський – фрілансер, персональний тренер,
эксперт з планування подорожей, Станіслав Стояцький – креативний директор Resolution
Media
У Категорії «Тіло Upgrade» входять Олена Тимкова – онлайн-маркетинг менеджер компанії
«Майкрософт Україна», Максим Ярошенко – фітнес-тренер, керівик програми «Ривок»,
Станіслав Стояцький – креативний директор Resolution Media
2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції наступні особи:
1) працівники та представники Організатора і Виконавця;
2) близькі родичі (чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб,
перелічених в п. 2.2. (1) та 2.2.(2) даних Правил Акції;
3) іноземці, особи без громадянства та особи, яким на момент початку Акції ще не
виповнилось 18 років;
4) особи, визначені як суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення у ст.4 Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції».
2.3. Учасник Акції, що не виконав/неналежно виконав умови даних Правил, втрачає право
на участь у Акції.
2.4. Організатор та Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо
можливостей участі у Акції будь-кого з учасників Акції.
3. Порядок визначення переможців Акції.
3.1. Журі за результатами співбесіди обере 1 переможця в кожній категорії
3.2. За результатами Акціїї «Твій власний Upgrade» протягом періоду Акції буде
визначено 4 (чотири) переможця Акції, які отримають можливість протягом 1го місяця
проходити стажування у одного з тренерів проекту:
«Вчитель Upgrade»
«Кар’єра Upgrade»
«Подорож Upgrade»
«Тіло Upgrade»
3.3. Переможця Акції буде оголошено:

2 листопада 2015 – «Вчитель Upgrade»
7 грудня 2015 – «Кар’єра Upgrade»
25 січня 2016 – «Подорож Upgrade»
9 березня 2016 – «Тіло Upgrade»
шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці Акції www.yourupgrade.com.ua
3.4. Організатор залишає за собою право зупинити Акцію або повністю ії відмінити, а також
змінити у будь-який час умови участі, про що буде повідомлено учасників на сторінці
конкурсу https://www.facebook.com/MicrosoftUkraine
3.5. Організатор має право без попередження дискваліфікувати переможця будь-якого
етапу Акції за підозри у шахрайстві.
3.7. Один учасник Акції може бути визнаним переможцем лише у одній категорії.
4. У випадку обрання відповідного учасника Акції переможцем, учасник повинен:
4.1. Надати Організатору копію свого паспорта громадянина України та копію
ідентифікаційного коду по факсу +380 444960317 або електронною поштою на адресу:
Ukraine@microsoft.com, щоб Організатор міг переконатися, що учаснику вже виповнилось
18 років і він є громадянином України;
5.Інші умови Акції.
5.1. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:
- невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання учасником Акції/Переможцем
Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах Акції;
- неможливість Переможцю Акції скористатися
протягом 1го місяця у одного з тренерів проекту.

правом на проходження стажування

5.2. Беручи участь в Акції, учасник Акції/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою
згоду з наступним:
- інформація про факт перемоги, а також, ім'я, прізвище переможця Акції можуть бути
опубліковані у спільноті http://www.facebook.com/MicrosoftUkraine без сплати будь-якої
винагороди;
- Надані для Акції персональні дані збираються і обробляються компанією «Майкрософт
Україна» з метою подальшого інформування Вас про результати Акції. Майкрософт не
передаватиме вказані Вами персональні дані третім особам без Вашої згоди за винятком
випадків, коли така дія необхідна згідно закону. При цьому Ви, як суб’єкт персональних
даних, користуєтесь правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист
персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року. Положенням Майкрософт про
конфіденційність: http://aka.ms/R75rb0 ;

- Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою добровільну згоду на
використання наданої інформації Виконавцями/Організатором з маркетинговою та/або
будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч.
шляхом передачі третім особам) , зокрема на безкоштовне використання його імені
(псевдоніму), прізвища, фотографії, інтерв'ю, надісланих Учасником матеріалів або інших
матеріалів/інформації про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право
публікації (в т.ч. його імені, фотографії) в засобах масової інформації (ЗМІ), будь-яких
друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку обрання Переможцем
Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру)
тощо , без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або
будь-якою третьою особою
- Переможець Акції надає свою згоду на використання його імені,прізвища, зображення у
фото,відеоматеріалах,публікаціях тощо, які будуть створюватися
Організатором/Виконавцем Акції під час проходження Переможцем Акції стажування у
одного з тренерів проекту.
5.3. Учасник/Переможець Акції має право відкликати згоду на обробку персональних даних
такого учасника/Переможця Акції, направивши повідомлення про відкликання за адресою:
Ukraine@microsoft.com. Повідомлення про відкликання надаються у вільній формі та має
бути чітко і однозначно висловлено.
5.4. Приймаючи участь у Акції, учасник Акції підтверджує повне розуміння викладених умов
Акції та повністю погоджується з даними Правилами Акції.

