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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

 

Назва акції - «Де краща ціна в Україні?» 

 

Володілець бази персональних даних «Програма комфорту»: Товариство з обмеженою 

відповідальністю ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», адреса: 04119, м.Київ, вул. Дорогожицька, 1; код 

ЄДРПОУ 35625082. 

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», адреса: 

04119, м.Київ, вул. Дорогожицька, 1; код ЄДРПОУ 35625082. 

  

 

Визначення термінів: 

 Акція «Де краща ціна в Україні?» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід, що  

спрямований на поширення та підтримання обізнаності серед населення України про знак для товарів 

та послуг «Фокстрот техніка для дому». Участь у Акції здійснюється на безоплатних засадах, Акція 

має на меті рекламування, сприяння продажу товарів Виконавця та організована за рахунок доходу 

Виконавця. 

 «Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та 

будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції та 

отримання заохочення.  

 «Учасник акції» - фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, яка 

придбала в магазині ТМ «Фокстрот техніка для дому», що входить до Території проведення акції, 

товар, що приймає участь у Акції та виявила бажання прийняти участь у Акції. 

 «Товар, що приймає участь у акції» (або «Товар, на який поширюються умови акції») - 

умови цієї Акції поширюються на товар, що продається у магазинах ТМ «Фокстрот техніка для 

дому», які входять до Території проведення акції» за умови, що такий товар продається за повну ціну, 

не приймає участь в інших рекламних пропозиціях, акціях, заходах маркетингового характеру, на 

нього не оголошено знижку.  

 «Подарункова картка» - картка, що містить штрих-код та індивідуальний цифровий код, 

видається Учаснику Акції на умовах Акції та може бути використана для зменшення вартості 

покупки, на умовах, встановлених нижче. Подарункова картка за цими Правилами є заохоченням, що 

надається як стимуляція лояльних до Виконавця споживачів -  Учасників Акції за ціною 1 гривня (з 

ПДВ 20%). Номінал картки визначається у гривні відповідно до цих Правил. 

 «Інформація про акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції,  а  також 

додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на 

сайті www.foxtrot.com.ua 

 «Територія проведення акції» - Акція проводиться на всій території України в мережі 

магазинів ТМ «Фокстрот техніка для дому»  

 «Строк проведення акції» (або «Період проведення акції») – з 01 січня  2013 року по 31 

грудня 2013 року включно.  
 

1. Умови участі в Акції. 

1.1. Брати участь в Акції мають змогу фізичні особи, яким  на момент проведення Акції виповнився  

18 років, та якими виповнено умови та правила цієї Акції, що викладено нижче. 

1.2. Співробітники та представники Виконавця не мають права брати участь в Акції. 

1.3. У випадку, якщо в момент надання заохочення буде встановлено, що особа, яка брала участь в  

Акції, не може бути Учасником акції відповідно до цих Правил, такій особі не надається право на 

отримання заохочення. 

 

2. Участь у Акції. 

2.1. В Акції приймають участь покупці, які в Період проведення акції придбали в магазині ТМ 

«Фокстрот техніка для дому», що входить до Території проведення акції, товар, на який 

поширюються умови акції та виявили бажання прийняти участь у Акції.  

2.2. Учасники акції, що придбали товар відповідно до умов п. 2.1. цих Правил, протягом 14 

(чотирнадцяти) календарних днів з дати здійснення покупки, повинні повідомити про виявлення 

в іншому магазині, що не входить до Території проведення Акції, товару, ідентичного 

придбаному але за меншою ціною, та звернутися до Виконавця акції з метою отримання 

Подарункової картки. 
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2.2.1. Учасник акції з метою отримання Подарункової картки повинен звертатися саме до того 

магазину ТМ «Фокстрот техніка для дому» де ним було придбано товар. 

2.2.2. Під ідентичним товаром, згідно п. 2.2. цих Правил, розуміється наявний, новий, справний 

товар, у непошкодженій оригінальній упаковці, що продається магазином, який не входить до 

Території проведення Акції, за умови, що такий магазин знаходиться в одному й тому ж 

самому населеному пункті, що і магазин ТМ «Фокстрот техніка для дому», в якому 

Учасником акції було придбано товар. Ідентичний товар має продаватися за повну вартість, 

не повинен приймати участь у рекламних акціях та/або будь-яких рекламних пропозиціях та 

мати сертифікат відповідності, виданий згідно вимог законодавства України. 

2.2.3. З метою отримання Подарункової картки Учасник акції повинен протягом строку, вказаного в 

п. 2.2. цих Правил, звернутися до магазину, в якому було придбано товар, заповнити заявку за 

формою, згідно Додатку №1 до цих Правил, вказати власні прізвище ім’я по-батькові, 

контактний номер телефону та назву, адресу та телефон магазину, де Учасником акції було 

знайдено ідентичний товар, пред’явити чек про придбання товару у магазині ТМ «Фокстрот 

техніка для дому», а також надати рахунок-фактуру на ідентичний товар, засвідчений 

печаткою магазину та підписом відповідальної особи.  

2.2.4. Під магазином, в якому продається ідентичний товар, у цих Правилах розуміється спеціально 

обладнана будівля, або її частина, призначена для роздрібного продажу товарів та забезпечене 

торгівельними, адміністративними, допоміжними  приміщеннями, а також приміщеннями для 

приймання, зберігання та підготовки товарів для продажу. До магазину в цілях, визначених 

цими правилами не відносяться Інтернет-магазини, торгівельні ларьки, павільйони, відкриті 

торговельні центри, ринки, оптові ринки, оптові магазини, ярмарки, склади, а також 

торгівельні точки, розташовані в них. Магазин має бути складовою частиною мережі 

магазинів, тобто сукупності магазинів, що здійснюють діяльність з роздрібного продажу 

побутової техніки та електроніки з використанням єдиної торгової марки. 

2.3. Виконавець має право перевірити відомості про ідентичний товар, повідомлені йому Учасником 

акції, протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, наступної за днем подання заяви, відповідно до 

п. 2.2.3. цих Правил.   

2.4. У випадку підтвердження відомостей про ідентичний товар, наданих Учасником акції і визнання 

за Учасником акції права на отримання Подарункової картки, представник Виконавця 

повідомляє Учасника акції за вказаним ним номером телефону про можливість отримання ним 

Подарункової картки не пізніше 20:00 (двадцятої) години останнього дня строку, вказаного у п. 

2.3. цих Правил.  

2.4.1. При цьому номінал Подарункової картки розраховується в розмірі 150 (сто п’ятдесят) 

відсотків різниці вартості товару, придбаного в магазині ТМ «Фокстрот техніка для дому» та 

ідентичного товару. 

2.4.2. Оскільки Подарункова картка виступає заохоченням для Учасників акції, що виявились 

лояльними до Виконавця та ТМ «Фокстрот техніка для дому», таким Учасника акції 

надається право придбати Подарункову картку за ціною 1 (одна) грн. 

2.4.3. Для повідомлення Учасника акції про надання йому права на отримання Подарункової картки  

представник Виконавця здійснює не більше 3 (трьох) спроб зв’язку з таким Учасником акції 

засобами телефонного зв’язку за наданим контактним номером телефону. 

2.4.4. Телефонні переговори представника Виконавця з Учасниками акції реєструються засобами 

технічної фіксації. Учасник акції шляхом участі у Акції  погоджуються на здійснення такої 

технічної фіксації. 

2.4.5. У випадку, якщо Учасник акції не відповів на телефонний дзвінок представника Виконавця до 

20:00 (двадцятої) години дня, відповідно до п. 2.4. цих Правил, такий Учасник акції втрачає 

право на отримання Подарункової картки. 

2.5. З метою отримання Подарункової картки Учасник акції повинен, протягом 3 (трьох) календарних 

днів з дати повідомлення про право отримання Подарункової картки,  надати Виконавцю свої 

дані: ПІБ, копію паспорту (1-4 сторінки) та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 

коду. 

2.6. Виконавець самостійно визначає подальшу долю Подарункових карток, що не були отримані 

Учасниками акції, або не можуть бути їм надані, відповідно до цих Правил. 

2.7. Учасник акції може отримати тільки одну Подарункову картку стосовно одного товару, 

придбаного в Період проведення акції в магазині ТМ «Фокстрот техніка для дому», що входить 

до Території проведення акції. 

2.8. Подарункова картка може бути використана для придбання товарів у будь-якому магазині ТМ 

«Фокстрот техніка для дому».  
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2.9. Результати визначення Учасників акції, яким надається право на отримання Подарункової картки 

є остаточними й оскарженню, в тому числі до Виконавця, не підлягають. 

 

3. Строк проведення Акції. 

3.1. Строк проведення акції встановлено в преамбулі цих Правил.  

 

4. Обмеження  

4.1. Часники акції не можуть передавати право на отримання Подарункової картки будь-яким третім 

особам. 

4.2. Неможливість зв'язатися з Учасником акції способом, викладеним в пп.2.3. - 2.4. та/або 

невиконання Учасником акції умов та вимог цих Правил, позбавляє такого Учасника акції права 

на отримання Подарункової картки.  

4.3. Заміна Подарункових карток, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, 

не допускається. Подарункові картки обміну та поверненню не підлягають.  

4.4. Отримання Подарункових карток передбачено тільки Учасниками акції, та не може розглядатися 

як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де заохочення буде 

предметом угоди. 

4.5. Учасники акції мають право відмовитися від отримання Подарункової картки.  

4.6. Подарункові картки, від отримання яких Учасники акції відмовились, Виконавець використовує 

на власний розсуд. 

4.7. Всі Учасники акції шляхом участі в Акції погоджуються з цими Правилами та погоджуються їх 

дотримуватися. 

4.8. Всі чеки, які мають ознаки, псування, виправлення тощо вважаються недійсними. Виконавець 

залишає за собою право провести експертизу пред’явлених чеків по визначенню їх дійсності. 

Виконавець має право залучати третіх осіб для процедури експертизи. Рішення Виконавця чи 

уповноваженої особи, щодо дійсності чеків, вважається остаточним. 

4.9. Своєю участю в Акції Учасники акції з власної полі та добровільно надають повну та 

беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його 

фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, 

рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 

Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та 

розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач 

про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим 

законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного 

показу, відтворення та/чи розповсюдження. 

4.9.1.  Учасник акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на 

запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом 

способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення 

та відеозапису з його участю.   

4.9.2. Учасник акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису 

з його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження 

рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та 

відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику 

акції чи будь-яким іншим особам. Учасник зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи 

вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та 

розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання 

такої згоди, передбаченої цим пунктом та пунктами 4.9. та 4.9.1. цих Правил  також 

розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

4.10. Учасники акції добровільно дають ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» повну згоду на обробку їх 

персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання (поштової адреси), 

номеру телефону, електронної адреси, дати народження будь-яким способом, включаючи, але не 

обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, 

поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу 

тощо), знеособлення, блокування та знищення моїх персональних даних в базі персональних 

даних «Комфорт+».  
4.10.1. Учасникам акції повідомлено, що обробка їх персональних даних здійснюється з метою: 

формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, 

маркетингових та інших заходів у мережі магазинів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому»; 

розповсюдження новин, повідомлень, реклами про будь-які заходи, товари, послуги що 

відбуваються, надаються, реалізуються у мережі магазинів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» 
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та/або партнерів мережі магазинів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» за вибором Володільця 

та/або Розпорядника бази персональних даних «Комфорт+»; проведення статистичних та/або 

оцінювальних досліджень щодо ефективності роботи магазинів ТМ «Фокстрот. Техніка для 

дому». Володільцем бази даних «Комфорт+» є ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», 

місцезнаходженням бази даних «Комфорт+» та Володільця є м. Київ, вул. Дорогожицька 1.  

4.10.2. При обробці персональних даних Володілець здійснює всі необхідні організаційні та технічні 

заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, 

знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а 

також інших неправомірних дій. 
4.10.3. Обробка персональних даних Володільцем здійснюється за допомогою способів, що 

забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: (1) у разі 

знеособлення персональних даних; (2) у випадку загальнодоступності персональних даних; і 

при дотриманні встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до 

матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних 

поза  інформаційними системами персональних даних відповідно до чинного законодавства 

України.  

4.10.4. У будь-який момент часу, письмово звернувшись до Володільця, Учасник акції має право 

запросити перелік імен і адрес будь-яких одержувачів персональних даних, ознайомитися з 

персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо 

зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін 

до персональних даних для їх уточнення. 
4.10.5. Володілець бази даних «Комфорт+» може доручити обробку персональних даних 

Розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження з Учасником Акції. 

Володілець та/або Розпорядник бази даних «Комфорт+» може передати персональні дані, як у 

складі бази даних «Комфорт+», так і окремо від неї, третім особам, в тому числі контрагентам 

володільця та/або розпорядника бази даних як безкоштовно, так і за плату. У випадку 

передання персональних даних, як у складі бази персональних даних «Комфорт+», так і 

окремо від неї, третім особам за плату Учасник акції не буде претендувати та мати право на 

будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію. 

4.11. Вказана згода надана з врахуванням вимог  ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист 

персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії.  
4.11.1. Учасник акції шляхом участі в Акції засвідчує обізнаність про включення його персональних 

даних до бази даних програми лояльності «Комфорт+», про можливість передачі його 

персональних даних третім особам. Зміст його прав, як суб’єкта персональних даних згідно  

Закону України «Про захист персональних даних» йому відомо та зрозуміло. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем подарунку з 

огляду на пропуск строку, встановленого пунктом 2.5. цих Правил, а також у разі, якщо 

Переможець повідомив неточні, неправдиві дані згідно пункту 2.5. цих Правил. Жодна 

компенсація у такому випадку не передбачається. 

5.2. Виконавець не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Подарункових 

карток Учасниками акції, після їх одержання. 

5.3. Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції 

та/або стосовно надання таким особам права на отримання Подарункової картки. 

5.4. Виконавець не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за 

невручення Подарункових карток у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні 

лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, 

що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця акції 

обставини.  

5.5. Виконавець не несе відповідальності за невручення Подарункової картки у випадку, якщо 

Учасник акції не скористався правом на отримання Подарункової картки у строки й порядку, 

передбаченими цими Правилами. Подарункові картки видаються тільки за умови виконання всіх 

вимог, які передбачені цими Правилами. 

 

6. Інші Умови 

6.1. Інформування щодо Правил Акції, а також про порядок отримання заохочень здійснюється 

шляхом розміщення Офіційних правил Акції на веб-сайті 

www.low_prices_guarantee.foxtrot.com.ua у термін з  01 січня  2013 року та/або за телефоном 

0-800-501-558 (Дзвінки зі стаціонарних телефонів - безкоштовні. Дзвінки з мобільних – згідно з 

http://www.low_prices_guarantee.foxtrot.com.ua/
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тарифами відповідного оператора). Крім того, інформування щодо Правил Акції здійснюється за 

допомогою розміщення рекламних матеріалів в торгових точках, анонсування акції на інтернет-

сайті www.foxtrot.com.ua та за допомогою інших інтернет-медіа.  
6.2.  Виконавець має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції. 

6.3.  Ці Правила може бути змінено та/або доповнено Виконавцем протягом усього Періоду 

проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил Акції можлива у випадку їх затвердження 

Виконавцем та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила Акції, 

відповідно до пункту 8.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями 

до цих Правил. 

 

  

http://www.foxtrot.com.ua/
http://www.foxtrot.com.ua/
http://www.foxtrot.com.ua/
http://www.foxtrot.com.ua/
http://www.foxtrot.com.ua/
http://www.foxtrot.com.ua/
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Додаток № 1 

форма Заяви про участь у Акції «Де ціна краще?»  

 

 

ЗАЯВА 

про участь в Акції «Де ціна краще?» 

 

Прізвище: 

 

Ім’я: 

 

По батькові: 

 

Контактний номер телефону: 

 

Назва, марка, модель товару, придбаного в магазині «Фокстрот техніка для дому»: 

 

Назва та адреса магазину, де виявлено товар, ідентичний придбаному: 

  

 

Дата заповнення*: ___/____/_______                                                                             підпис __________  

 

 

Шляхом заповнення та підпису цієї Заяви я добровільно даю ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» 

повну згоду на обробку моїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, місця 

проживання (поштової адреси), номеру телефону, електронної адреси, дати народження будь-яким 

способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, 

реалізацію, передачу тощо), знеособлення, блокування та знищення моїх персональних даних в базі 

персональних даних «Комфорт+».  

Мені повідомлено, що обробка мої персональних даних здійснюється з метою: формування та 

підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів у 

мережі магазинів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому»; розповсюдження новин, повідомлень, реклами 

про будь-які заходи, товари, послуги що відбуваються, надаються, реалізуються у мережі магазинів 

ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» та/або партнерів мережі магазинів ТМ «Фокстрот. Техніка для 

дому» за вибором Володільця та/або Розпорядника бази персональних даних «Комфорт+»; 

проведення статистичних та/або оцінювальних досліджень щодо ефективності роботи магазинів ТМ 

«Фокстрот. Техніка для дому».  

Мені повідомлено, що Володільцем бази даних «Комфорт+» є ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», 

та що місцезнаходженням бази даних «Комфорт+» та Володільця є м. Київ, вул. Дорогожицька 1. 

Мені повідомлено, що при обробці моїх персональних даних Володілець здійснює всі 

необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або 

випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження 

персональних даних, а також інших неправомірних дій.  

Обробка персональних даних Володільцем здійснюється за допомогою способів, що 

забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: (1) у разі знеособлення 

персональних даних; (2) у випадку загальнодоступності персональних даних; і при дотриманні 

встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до матеріальних носіїв 

біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних поза  інформаційними 

системами персональних даних відповідно до чинного законодавства України. 

Мені повідомлено про те, що він у будь-який момент часу, письмово звернувшись до 

Володільця, я маю право запросити перелік імен і адрес будь-яких одержувачів персональних даних, 

ознайомитися з персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації 

щодо зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін 

до персональних даних для їх уточнення.  

Я погоджуюсь, що Володілець бази даних «Комфорт+» може доручити обробку персональних 

даних Розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження зі мною. Я також 

погоджуюсь, що Володілець та/або Розпорядник бази даних «Комфорт+» може передати мої 

персональні дані, як у складі бази даних «Комфорт+», так і окремо від неї, третім особам, в тому 

числі контрагентам володільця та/або розпорядника бази даних як безкоштовно, так і за плату.  
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Я погоджуюсь, що у випадку передання моїх персональних даних, як у складі бази 

персональних даних «Комфорт+», так і окремо від неї, третім особам за плату я не буду претендувати 

та мати право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію.  

Вказана згода надана з врахуванням вимог  ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист 

персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(П. І. Б) 

цим підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази 

персональних даних «Комфорт+» з метою, вказаною у цій Згоді, а також відомості про мої права, 

визначені Законом України «Про захист персональних даних» для виконання зазначеної мети та про 

можливість передачі мої персональних даних третім особам на розсуд Володільця та/або 

Розпорядника бази даних. 

Зміст моїх прав, як суб’єкта персональних даних згідно  Закону України «Про захист 

персональних даних» мені повідомлено та зрозуміло. 

 

Дата заповнення: ___/____/_______                                                                             підпис __________  
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ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  

(витяг) 

(Кодекс цивільний, ВР України, від 16.01.2003, № 435-IV "Цивільний кодекс України") 

Стаття 296. Право на використання імені 

1. Фізична особа має право використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї діяльності.  

2. Використання імені фізичної особи в літературних та інших творах, крім творів документального 

характеру, як персонажа (дійової особи) допускається лише за її згодою, а після її смерті - за згодою її 

дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, - батьків, братів та сестер.  

3. Використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або діяльності організації, в 

якій вона працює чи навчається, що грунтується на відповідних документах (звіти, стенограми, 

протоколи, аудіо-, відеозаписи, архівні матеріали тощо), допускається без її згоди.  

4. Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або 

особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в 

разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі 

про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом.  

5. Ім'я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його згодою.  

6. Ім'я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, може бути використане 

іншими особами лише за його згодою.  

7. Використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової інформації, 

літературних творах не є порушенням її права.  

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок 

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи 

на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито 

на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.  

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати 

припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані 

з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.  

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи 

може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.  

Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших 

художніх творах 

1. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, 

відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті - за згодою осіб, визначених 

частиною четвертою статті 303 цього Кодексу.  

Згода, яку дала фізична особа, зображена на фотографії, іншому художньому творі, може бути після її 

смерті відкликана особами, визначеними частиною четвертою статті 303 цього Кодексу. Витрати 

особи, яка здійснювала публічний показ, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого 

художнього твору, відшкодовуються цими особами.  

2. Якщо фізична особа позувала авторові за плату, фотографія, інший художній твір може бути 

публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди.  
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Фізична особа, яка позувала авторові фотографії, іншого художнього твору за плату, а після її смерті 

- її діти та вдова (вдівець), батьки, брати та сестри можуть вимагати припинення публічного показу, 

відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору за умови відшкодування 

автору або іншій особі пов'язаних із цим збитків.  

3. Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це 

викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.  

ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про захист персональних даних  

(витяг) 

Стаття 7. Особливі вимоги до обробки персональних даних  

1. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, 

релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також 

даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя.  

2. Положення частини першої цієї статті не застосовується, якщо обробка персональних даних:  

1) здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких 

даних;  

2) необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин відповідно 

до закону;  

3) необхідна для захисту інтересів суб'єкта персональних даних або іншої особи у разі недієздатності 

або обмеження цивільної дієздатності суб'єкта персональних даних;  

4) здійснюється релігійною організацією, громадською організацією світоглядної спрямованості, 

політичною партією або професійною спілкою, що створені відповідно до закону, за умови, що 

обробка стосується виключно персональних даних членів цих об'єднань або осіб, які підтримують 

постійні контакти з ними у зв'язку з характером їх діяльності, та персональні дані не передаються 

третій особі без згоди суб'єктів персональних даних;  

5) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги;  

6) необхідна в цілях охорони здоров'я, для забезпечення піклування чи лікування за умови, що такі 

дані обробляються медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров'я, на якого 

покладено обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних;  

7) стосується обвинувачень у вчиненні злочинів, вироків суду, здійснення державним органом 

повноважень, визначених законом, щодо виконання завдань оперативно-розшукової чи 

контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;  

8) стосується даних, які були оприлюднені суб'єктом персональних даних.  

Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних  

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і 

непорушними.  

2. Суб'єкт персональних даних має право:  

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її 

призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) 

володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації 

уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;  
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2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію 

про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі 

персональних даних;  

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;  

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі 

персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;  

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, 

передбачених законом;  

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 

володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;  

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 

пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також 

на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову 

репутацію фізичної особи;  

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних 

даних;  

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних 

даних.  

3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або 

визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.  

Стаття 11. Підстави виникнення права на використання персональних даних  

1. Підставами виникнення права на використання персональних даних є:  

1) згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Суб'єкт персональних 

даних має право при наданні згоди внести застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних;  

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю бази персональних даних відповідно 

до закону виключно для здійснення його повноважень.  

2. Володілець бази персональних даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику 

бази персональних даних відповідно до договору в письмовій формі.  

3. Розпорядник бази персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, 

визначених у договорі.  

  

Президент України  В. ЯНУКОВИЧ  

м. Київ 

1 червня 2010 року 
N 2297-VI  

   

 


