
   

 
 

Business Use 

ВСТАНОВЛЕНА ФОРМА ЛИСТА-ЗВЕРНЕННЯ ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ (П.І.Б.), прошу повернути 

мені грошові кошти, витрачені на придбання ___________________________________________ (вписати потрібну модель 

Акційного товару), що був придбаний мною у період _______________________________, оскільки 

_______________________________________________________________________________________ (вказати причину). 

Мною надано: 

1. Пакет документів згідно з п. 4.2. Правил (в залежності від виду Акційного товару). 

2. Акційний товар, придбаний згідно Правил Акції (згідно розділу 3 Правил щодо конкретного Акційного товару згідно 

інструкції до відповідного Акційного товару, яка вказані на його упаковці). 

Достовірність наданих мною особистих даних підтверджую. З Правилами Акції ознайомлений. 

3. Відповідно до п. 4.2. Правил надаю опис (пояснення), причин повернення Акційного товару, шляхом відповідей на 

наступні запитання: 

1) Ви вперше придбали продукцію під знаком для товарів «Ariel» та/або «Lenor»? Вкажіть, яку саме? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2) При якій температурі прання ви застосовували дані пральні засоби?  

_____________________________________________________________________________________________ 

3) Якого походження забруднення на тканинах, які ви прали із даними пральними засобами?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4) Скільки часу тривав процес прання та при якому режимі?  

_____________________________________________________________________________________________ 

5) Чи врахували ви рекомендації щодо застосування пральних засобів (Акційних товарів), що вказані на 

упаковці?  

_____________________________________________________________________________________________ 

6) Який стан речей, зокрема забруднень та плям після прання із Акційними товарами (опишіть)?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Мій контактний номер мобільного телефону +38 __________________________________(такий номер має бути одного з 

національних GSM операторів України). Зобов’язуюсь забезпечити можливість одержання вхідних дзвінків на такий 

номер. 

 

Цим листом я також підтверджую, що ознайомлений(-а) з положеннями Правил, які стосуються персональних даних, в 

тому числі  пунктами 9.13 – 9.17 Правил, та надаю свою однозначну згоду на збирання та обробку (збирання, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, 

передача), знеособлення, знищення) моїх персональних даних, а саме: ім’я, прізвище, по батькові, паспортні 

дані/ідентифікаційний код, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, а також інші 

персональні дані, надані мною в рамках Акції згідно із Правилами Акції (далі – «Персональні дані»), ТОВ «ЕДМІКС 

ПРОДАКШН Україна» (далі – «Володілець») з метою забезпечення участі в цій Акції,  оподаткування вартості 

Компенсацій та бухгалтерського/податкового обліку таких операцій, отримання SMS-повідомлень про інші рекламні 

акції, які проводить ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», розсилки рекламно-інформаційних матеріалів на вказану 

електронну / поштову адресу або номер мобільного телефону, та іншою метою, зазначеною у п. 9.17 Правил. 

Цим я розумію і погоджуюсь, що Персональні дані можуть час від часу передаватись для обробки до афілійованих осіб 

ТОВ «Проктер енд  Гембл Україна» та/або третім особам, які є її незалежними провайдерами послуг (включаючи передачу 

Персональних даних за межі України в тому числі до країн, які не входять до Європейської Економічної Зони) з метою, 

зазначеною вище. Підписанням цього листа я заявляю та підтверджую, що окреме повідомлення про такі дії з 

Персональними даними не потребується. 

Цим я надаю свою однозначну згоду, що доступ третіх осіб до Персональних даних буде здійснюватися відповідно до ст. 

16 Закону України «Про захист персональних даних». 
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Цим я належним чином повідомлений(-а), що Персональні дані зберігатимуться у Володільця протягом 3 (трьох) років з 

моменту закінчення періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання 

персональних даних. 

Я розумію і погоджуюсь, що дії Володільця щодо обробки Персональних даних, в тому числі використання Персональних 

даних працівниками Володільця, відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх 

захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки Персональних даних іншим суб'єктам відносин, 

пов'язаних із Персональними даними визначаються умовами цієї згоди, Правил та чинним законодавством України.  

Я володію всіма правами, передбаченими статтею 8  Закону України «Про захист персональних даних». 

Я підтверджую, що є належним чином повідомленим про (і) володільця персональних даних, (іі) склад та зміст зібраних 

персональних даних, (ііі) мої права, включаючи без обмежень права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про 

захист персональних даних», (іv) мету збору персональних даних, та (v) осіб, яким передаються мої персональні дані і не 

потребується надання будь-якого окремого повідомлення. 

Я цим даю згоду і підтверджую, що мене не потрібно окремо та додатково повідомляти про зміну, видалення чи знищення 

моїх Персональних даних або обмеження доступу до них. 

 

 

_________________________ (дата) _________________________ (підпис) 

 

 

 

Увага! Учасник має право брати участь в Акції не більше двох разів, за умови придбання різних одиниць Акційного 

товару (будь-який один Акційний товар під знаком для товарів «Ariel» та будь-який один Акційний товар під знаком для 

товарів «Lenor»), відповідно до п. 3.2. Правил. У випадку недотримання п.3.2. Правил та поверненні Учасником більшої 

кількості товарів, Виконавець Акції діє у відповідності до п.5.2.1 Правил. 

 


