
 

Офіційні правила Програми Galeco « Ростем разом з Galeco 2019» 

1. Виконавець Програми 

1.1. Виконавцем та організатором Програми є ТзОВ «Галеко», Місцезнаходження виконавця: 79040, 

м. Львів, вул. Городоцька, буд.367, оф. 228, ЄДРПОУ 36760858 ІПН 367608509026, іменоване надалі 

«Організатор». 

2. Тривалість Програми 

2.1. Загальний період проведення Програми: з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно 

(далі – Період проведення Програми). 

3.1. Програма проводиться на території України. 

4. Участь у Програмі 

4.1. Програма спрямована на регіональних дилерів  (компанії і фізичних осіб – підприємців), що 

реалізують продукцію: Елементи водостічних системи Galeco PVC, Galeco PVC², Galeco STAL, 

Galeco STAL², Galeco LUXOCYNK, і Galeco BEZOKAPOWY, FLAT ROOFS та Galeco NOVA. 

4.1. У Програмі можуть брати участь регіональні дилери які є запрошені організатором. 

5.1. Набути статусу Учасника Програми зацікавлений – дилер може наступним способом:  

• Оформити заявку на участь в Програмі підписати та поставити печатку  (бланк заявки міститься у 

додатку) та надіслати її скановану копію на електронну адресу ТзОВ «Галеко»: 

oksana.romanets@galeco.com.ua  не пізніше як 23 години 59 хвилин 30.09.2019 , оригінал заявки 

відправити на поштову адресу: 79040 м. Львів вул. Городоцька, 367 оф. 228 

5.2. В разі успішної реєстрації регіональний дилер отримує у відповідь повідомлення про те, що він 

зареєстрований для участі в Програмі. 

6. Продукція, включена до Програми 

6.1. До Програми включені усі товари які пропонує ТзОВ «Галеко» 

7. Умови Програми: 

7.1.Учасник Програми отримує від організатора план продажу на 2019 рік складений на підставі 

продажів в попередні роки та враховуючи потенціал учасника. Сума продажу рахується з 01.01.2019 

по 31.12.2019, це сума в євро валюті згідно з курсом продажу встановленому на міжбанківському 

Українському ринку (http://minfin.com.ua/ua/currency/mb/archive/eur/) на момент закриття дня, що 

передував дню оформлення Рахунку на оплату замовлення (сума включає знижку на товар) 

8. Правила отримання нагород 

8.1. Після завершення Програми, організатор до 31 січня 2020 року підведе підсумки продажів 

Учасників і проінформує їх про зароблену нагороду. 

8.2. Винагорода це сертифікат на визначену суму на покупку будь якого товару у мережі магазинів 

«Метро»  

8.3. Отримання нагороди Учасник засвідчує своїм підписом та печаткою. 
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8.4. Під отриманням нагороди розуміється придбання сертифікату мережі гіпермаркетів «Метро» за 1 

грн 

8.5. Зобов’язання з урегулювання претензій з боку Учасників та зі сплати податків несе Виконавець. 

8.6. У випадку, якщо Учасник Програми з певних причин, не залежних від Виконавця, не має 

можливості одержати нагороду, він не має права на одержання від Виконавця Програми будь- якої 

компенсації.  

8.7. У разі неможливості або відмови Учасника отримати нагороду Виконавець матиме право 

розпоряджатися цією нагородою на власний розсуд.  

8.8. Організатор не несе відповідальності щодо використання нагород після їх одержання 

Учасниками.  

8.9. Організатор залишає за собою право змінювати строки та умови проведення Програми.  

9. Надання інформації 

 9.1. Для участі в Програмі Учаснику необхідно надати правильно оформлену заявку на участь в 

Програмі (бланк заявки міститься у додатку) та надіслати її на електронну адресу компанії: 

oksana.romanets@galeco.com.ua не пізніше як 23 години 59 хвилин 30.09.2019, оригінал відправити на 

поштову адресу: 79040 м. Львів вул. Городоцька, 367 оф. 228 

9.2. Виконавець гарантує, що під час збирання і подальшого використання отриманої інформації він 

буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо охорони інформації . 

 9.3. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник підтверджує свою згоду на використання наданої 

інформації Виконавцем з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не суперечать 

чинному законодавству України . Оформивши заявку на участь в Програми Учасник відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» надає Організатору/Виконавцю однозначну 

беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в 

обсязі, що стосується проведення Програми, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, 

господарсько-правових, адміністративно - правових, податкових відносин та відносин у сфері 

бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримав повідомлення про включення 

персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлений про свої права, 

як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних 

даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Сторони зобов′язуються 

забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення 

режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також 

забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами ЗУ «Про захист 

персональних даних».  

9.4. Також, беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на отримання надалі на його телефон або 

адресу електронної пошти новин та інших інформаційних повідомлень від Виконавця.  

10. Інші умови  

10.1. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо 

контактів з ними.  

10.2. Всі нагороди обміну та поверненню не підлягають.  

10.3. Для питань, претензій і пропозицій звертатися до Виконавця за телефоном: (032) 295- 07-26 

Оксана Романець у робочі дні з 09.00-18.00, або за адресою електронної пошти: 

oksana.romanets@galeco.com.ua. 



10.4. Всі Учасники Програми, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами та 

зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх. 

 10.5. Усі результати Програми є остаточними й оскарженню не підлягають. 


