РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
ВІД ІНТЕРНЕТ ОПЕРАТОРА «ПАВУТИНА»
« #ДякуємоЗСУ »

1. Мета акції - підтримка Збройних сил України в протистоянні збройної агресії з боку
Російської федерації.
2. Тривалість акції: з 20 квітня 2022 р. до моменту закінчення бойових дій на території
України. Територія проведення - м Київ, Київська область, місто Чернігів.
3. Умови участі в Акції:
В акції приймає участь кожен абонент ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ», який
підключить тарифні плани «Нептун» або «Javelin» ( з переліком послуг зазначених
тарифних планів можна ознайомитися на сайті https://pautina.ua/). Підключення
зазначених тарифних планів відбувається абонентом самостійно шляхом їх замовлення
на сайті https://pautina.ua/ або особистим дзвінком за телефонами ТОВ
«ПАВУТИНА.НЕТ»: +38(044)333-44-55, +38(073)333-44-55, +38(095)333-44-55,
+38(068)333-44-55
15% від вартості тарифного плану «Нептун» або «Javelin», сплаченого
абонентом на рахунок ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ», гарантовано будуть перераховані
на потреби ЗСУ.
4. Учасник акції, беручи участь в ній, підтверджує своє повне розуміння її умов.
ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ» не несе відповідальності за порушення учасником умов акції.
5. Інші умови:
5.1. Приймаючи участь в Акції абонент надає безумовну згоду на обробку його
персональних даних (зокрема, відомості, що містяться в паспорті громадянина України,
а також інших персональних даних абонента, які містяться в будь-яких документах або
копіях документів, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько
правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку, що виникають з цих умов і / або механізму проведення акції або
пов'язані з ними. Беручи участь в акції, абонент надає безумовну згоду також на
включення до вказаної мети персональних даних абонента в відповідну базу
персональних даних, власником якої є ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ» право на збереження та
оброблення власних персональних даних, які були відомі, або стали відомі в процесі
участі абонента в Акції.
5.2. ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ» не несе відповідальності за надання абонентом
недостовірної або недійсної інформації.
5.3. ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ» має право на свій розсуд в період проведення акції
змінювати цей регламент і терміни її проведення, додавати перелік тарифних планів, які
беруть участь в Акції, а також припиняти, зупиняти проведення Акції.

5.4. Своєю участю в акції всі абоненти повністю погоджуються з цими Правилами та
зобов'язуються їх виконувати.
5.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих умов і / або
питань, не врегульованих цим регламентом, остаточне рішення приймається
ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ». Рішення ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ» є остаточним і
оскарженню не підлягає.
Контакти ТОВ «ПАВУТИНА.НЕТ»:
м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 9Б
https://pautina.ua/
Тел.:
+38(044)333-44-55
+38(073)333-44-55
+38(095)333-44-55
+38(068)333-44-55

