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Офіційні правила
Рекламного заходу «Безлімітний CashBack»
(надалі – Правила)
1. Організація рекламного заходу «Безлімітний CashBack» (надалі – «Захід»).
Організатором проведення рекламного заходу (далі за текстом «Захід») є Публічне акціонерне
товариство «ФІДОБАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14351016, Україна, 01601, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 10).
2. Мета проведення Заходу.
Метою проведення Заходу є:
- стимулювання використання преміальних платіжних карток MasterCard Gold, MasterCard
Platinum, MasterCard Debit Gold з використанням безконтактної технології
PayPass,емітованих ПУАТ Фідобанк (далі – Преміальні картки) та їх популяризація;
- збільшення кількості операцій по Преміальних картках в торгово-сервісній мережі на території України та за кордоном.
3. Основні положення Заходу.
3.1. Період проведення Заходу.
Захід проводиться у період з 01.01.2016 по 31.01.2016 включно.
3.2. Місце проведення Заходу.
Торгово-сервісна мережа на території України та за кордоном.
3.3. Учасники Заходу.
У Заході можуть прийняти участь фізичні особи, держателі Преміальних карток, відкритих в національній валюті – гривні, в рамках ТП «Приватний Gold», ТП «Приватний Platinum», ТП «Приватний
Platinum+», ТП «Зарплатний Gold», ТП «Зарплатний Platinum» та які здійснили всі необхідні дії, передбачені Умовами проведення Заходу, що зазначені в п.4.1 – п.4.4.
4. Умови Заходу.
4.1. Учаснику Заходу, що протягом періоду проведення Заходу розрахувався Преміальною карткою
на загальну суму чеку від 100 грн. в торгово-сервісній мережі на території України чи за кордоном,
від суми здійснених розрахунків, Організатор нараховує на рахунок Учасника бонус в наступному
розмірі:
- 1,5% для карток Gold з використанням безконтактної технології PayPass, але не більше ніж 1 000
гривень одному клієнту на 1 (один) календарний місяць;
- 2% для карток Platinum з використанням безконтактної технології PayPass, але не більше ніж
1 000 гривень одному клієнту на 1 (один) календарний місяць.
1 (один) бонус еквівалентний 1 (одній) гривні.
4.2. В Заході приймають участь усі торгово-сервісні підприємства на території України та за кордоном, окрім інтернет торговців.
4.3.Розрахунок бонусів відбувається протягом повного календарного місяця, що є розрахунковим
періодом, включаючи всі розрахунки за Преміальною карткою Учасника в цей період в торговосервісній мережі, відповідно до п. 4.2. цих Правил. В розрахунок враховуються операції за датою
обробки їх у балансі Банку.
4.4.Нараховані бонуси виплачуються на рахунок Учасника у перший робочий день місяця, наступний
за розрахунковим, після утримання всіх обов’язкових податків та зборів відповідно до чинного Законодавства України.
4.5. Організатор Заходу при виплаті Бонусів Учасникам виступає стосовно них податковим
агентом, і виконує обов'язок щодо правильного і своєчасного обчислення, утримання з
бонусів, які виплачуються Учасникам, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, та перерахуванню податків в бюджет відповідно до Законодавства України.
5. Порядок та спосіб інформування про Умови проведення рекламного заходу.

5.1. Інформування про Умови проведення рекламного заходу здійснюється за допомогою анонсування Умов на веб-сайті Організатора www.fidobank.ua, www.fidomarket.ua та за допомогою smsінформування держателів преміальних карток.
5.2. Організатор залишає за собою безспірне право змінювати та/або доповнювати ці Правила шляхом опублікування на сайті www.fidobank.ua, www.fidomarket.ua нової редакції Правил. Зміни та
доповнення набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на сайті Організатора, якщо інше не буде визначено окремо самими змінами.
6. Обмеження
6.1. Не відповідають умовам Рекламного заходу:
- операції, здійсненні по картках, що відкриті в іноземній валюті;
- операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» січня 2016 року та після «00» годин
«00» хвилин «31» січня 2016 року за київським часом;
- будь-які операції, що не є розрахунковими операціями із застосуванням картки в торгівельносервісній мережі, а саме: операції здійсненні в мережі інтернет, перекази коштів на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, операції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти видачі готівки та/або інших кредитно-фінансових установ, операції переказу з
картки на картку;
- операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Преміальних карток з
використанням безконтактної технології PayPass;
- операції з поверненням товару в торгівельно-сервісній мережі в розрахунковому періоді.
6.2. Організатор Заходу не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку / провайдерів послуги
Інтернет, будь-які помилки операторів зв’язку / провайдерів послуги Інтернет, внаслідок яких
повідомлення Учасників не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.
6.3. Організатор Заходу не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема,
але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади,
суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Заходу, громадських заворушень,
введення режиму надзвичайного чи військового стану, рішень державних та/або місцевих органів
влади, та Партнера Заходу, які створюють перепони для проведення Заходу, інших непідвладних
контролю з боку Організатора Заходу обставин.
6.4. Будь-які витрати Учасника на участь у Заході Організатором не відшкодовуються.
6.5. Організатор залишає за собою право відмовити клієнту в нарахуванні та виплаті бонусу за окремі
транзакції, здійснені Учасником, у випадках виявлення в діях Учасника елементів шахрайства, а
також в інших випадках на розсуд Організатора.
7.Умови використання інформації
7.1.У зв’язку з тим, що під час участі в Заході Учасник може надавати Організатору інформацію (у
т.ч. особисту інформацію) про себе, кожний, хто виявив намір скористатися пропозицією
Організатора, декларує наступне:
Фактом своєї участі в Заході Учасник підтверджує правильність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це зазначено нижче.
Учасник заходу несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (у т.ч. інформації щодо контактів з ним).
В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» в рамках проведення Заходу, вся зібрана Організатором інформація, включаючи персональні дані фізичних осіб, використовується ним
для цілей Заходу, а також може бути використана в рекламних й інших комерційних цілях відповідно до чинного законодавства.
Організатор має статус володільця по відношенню до зібраних персональних даних, затверджує мету
обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, доручає обробку персональних
даних розпорядникам персональних даних, а також здійснює самостійну обробку та захист персональних даних Учасників заходу. До складу персональних даних Учасника, які можуть оброблятися
Організатором з метою виконання заходу, є номер мобільного телефону, що належить Учаснику, а
також інші персональні дані, які Учасник надасть про себе. Персональні дані обробляються Організатором протягом всього строку існування правовідносин між Організатором та Учасником.
Представники Організатора та Партнер є розпорядниками по відношенню до персональних даних
Учасника, які обробляються Організатором, якщо вони будуть ними отримані (від Учасника, або від

Організатора). В зв’язку з цим до складу згоди на обробку персональних даних, яка надається Учасником в зв’язку з участю в Заході, також входить згода на оброблення персональних даних Учасника
і розпорядниками в обсязі, з метою та протягом строку, аналогічних тим, на які отримав дозвіл Учасника сам Організатор.
7.1.1. Цим Організатор повідомляє Учасників як суб’єктів персональних даних про те, що в разі
отримання їх персональних даних така інформація буде включена до бази персональних даних
«Клієнти», а також про їх права як суб’єктів персональних даних, що виникнуть в зв’язку з цим,
обумовлені ст.8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних», в тому
числі:
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 персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію
про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх 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 володільцю персональних даних із запереченням проти обробки
своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким
володільцем та розпорядником персональних даних, 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 із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних
даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час
надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
7.1.2. Кожен Учасник, як суб’єкт персональних даних, своєю участю в Заході підтверджує згоду на
зберігання своїх персональних даних Організаторами протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Організаторів та чинним законодавством України, в тому числі Переліком документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням
строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 грудня
2004 р. № 601.
Організатор повідомляє кожного Учасника про обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, видалення, знищення) його персональних
даних без будь-яких обмежень, зокрема з метою:
- забезпечення його участі в Заході;
- забезпечення реалізації відносин у сфері банківських, фінансових послуг;
- інших відносин, що вимагають обробки персональних даних та мають на меті реалізацію положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про банки та
банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК», внутрішніх положень Організатора.

7.1.3.Також цим кожен Учасник повідомляється Організатором про передачу його персональних даних, в тому числі, але не виключно, розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх
форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам - підприємцям, яким Організатором або чинним законодавством надано або буде надано право
обробляти персональні дані), архівним установам та іншим особам, що надають Організатору послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги; акціонерам та афілійованим особам
Організатора та особам, що мають істотну участь в Організаторі або здійснюють контроль над Організатором; професійним радникам, зокрема аудиторам, бухгалтерам, адвокатам, юристам; приватним
особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Організатору відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Організатором договорів у тій
мірі, в якій Організатор вважатиме це необхідним або бажаним для здійснення прав та забезпечення інтересів Організатора.
7.1.4. Цим кожен Учасник також повідомляється про те, що Організатор Заходу може здійснювати
фіксацію контактів з Учасником (в тому числі аудіо запис телефонних розмов та інше) з метою забезпечення безпеки та належного обслуговування Учасника. Організатор має право зберігати записи, а
також поширювати їх у випадках, передбачених чинним законодавством України. Записи можуть
бути використані в якості доказів в процесуальних діях.
7.2. Організатор Заходу гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації
він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності
особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної
інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що
визначений чинним законодавством України.
7.3. Беручи участь в Заході кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безвідплатне
використання наданої інформації Організатором Заходу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою
метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема, на безвідплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших
матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. право публікації (у т.ч. його імені та
фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю
зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будьяких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином
не відшкодовуватиметься Організатором Заходу та/або будь-якою третьою особою.
7.4. В усіх своїх діях по відношенню до Учасника та інформації про нього Організатор виходить з
того, що отримав від такого Учасника всі належні згоди та дозволи, бо в іншому випадку не
здійснював би таких дій.
8. Інші умови.
8.1. Організатор має право завершити Захід достроково, повідомивши про це Учасників не пізніше
ніж за 7 календарних днів до такого завершення шляхом розміщення відповідного оголошення на
сайті Організатора http://www.fidobank.ua, http://www.fidomarket.ua.
8.2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор відповідно до
вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатор є остаточним і не підлягає
оскарженню.
8.3. Беручи участь в Заході, тим самим Учасник заходу підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, зрозумілість і прийнятність для нього їх положень, і свою повну та безумовну згоду з ними
та з порядком внесення змін до них.

