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Ынталандыру шарасын – жарнамалық 

науқанды өткізу Ережелері 

"Kinder-дің Жаңа жылдық шыршасы"  

(әрі қарай - "Науқан")  

1. "Kinder-дің Жаңа жылдық шыршасы" 

ынталандыру шарасы - жарнамалық 

Науқаны (әрі қарай – "Науқан") туралы 

жалпы мәліметтер: 

1.1. Шара: "Kinder-дің Жаңа жылдық 

шыршасы"  ынталандыру шарасы - 

жарнамалық Науқаны мақсаты "Kinder" сауда 

белгісімен сатылатын тауарды жарнамалау, оны 

таратуды ынталандыру, нарықта 

танымалдандыру және оған тұтынушылардың 

назарын аударту мақсатында өткізілетін шара, 

атап айтқанда: 

 Таза салмағы 50 г. қаптамадағы  «Киндер 

Шоколад» сүт салмасы бар сүт 

шоколады; 

 Таза салмағы 100 г. қаптамадағы  

«Киндер Шоколад» сүт салмасы бар сүт 

шоколады; 

 Таза салмағы 150 г. қаптамадағы  

«Киндер Шоколад» сүт салмасы бар сүт 

шоколады; 

 Таза салмағы 300 г. қаптамадағы  

«Киндер Шоколад» сүт салмасы бар сүт 

шоколады; 

 Таза салмағы 20 г. «Kinder Сюрприз» 

ішінде ойыншығы бар ішкі сүт қабатты 

сүт шоколадынан жасалған жұмыртқа; 

 Таза салмағы 100 г. «Kinder Сюрприз 

Макси» ішінде ойыншығы бар ішкі сүт 

қабатты сүт шоколадынан жасалған 

жұмыртқа; 

 Таза салмағы 220 г. «Kinder Сюрприз»  

ішінде ойыншығы бар ішкі сүт қабатты 

сүт шоколадынан жасалған жұмыртқа; 

 Таза салмағы 20 г. Қаптамадағы «Киндер 

Джой» сүт кремінен салмасы бар 

какаомен қапталған вафельді 

түйіршіктермен сүт және какао негізінде 

жасалған екі қабаттан тұратын паста:   

ойыншығы бар кондитерлік өнім); 

 Таза салмағы 34 г.  қаптамадағы  «Kinder 

Mix» кондитерлік өнімдердің жиынтығы 

 Таза салмағы 106 г. «Kinder Mini Mix» 

қаптамадағы кондитерлік өнімдердің 

жиынтығыҚаптамадағы таза салмағы 131 

г. "Kinder Mix" кондитерлік өнімдер 

жиынтығы; 

 Таза салмағы 131 г.  қаптамадағы  

«Kinder Mix» кондитерлік өнімдердің 

жиынтығы; 

 Таза салмағы 137,5 г.  қаптамадағы  

«Kinder Mix» кондитерлік өнімдердің 

жиынтығы; 
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Правила проведения стимулирующего 

мероприятия – рекламной акции 

«Новогодняя елка от Kinder»  

(далее - «Правила Акции»)  

1. Общие сведения о стимулирующем 

мероприятии – рекламной акции «Новогодняя 

елка от Kinder» (далее – «Акция»): 

1.1. Мероприятие: стимулирующее 

мероприятие – рекламная акция «Новогодняя 

елка от Kinder» представляет собой мероприятие, 

задачей которого является реклама, продвижение 

на рынке, привлечения внимания потребителей и 

стимулирование сбыта товара, реализуемого под 

 

 шоколад молочный «Киндер Шоколад» с 

молочной начинкой (Kinder Chocolate) в упаковке 

массой нетто 50 г.; 

 шоколад молочный «Киндер Шоколад» с 

молочной начинкой (Kinder Chocolate) в упаковке 

массой нетто 100 г.; 

 шоколад молочный «Киндер Шоколад» с 

молочной начинкой (Kinder Chocolate) в упаковке 

массой нетто 150 г.; 

 шоколад молочный «Киндер Шоколад» с 

молочной начинкой (Kinder Chocolate) в упаковке 

массой нетто 300 г.; 

 яйцо «Kinder Сюрприз» из молочного 

шоколада с молочным внутренним слоем и 

игрушкой внутри (Kinder Surprise) массой нетто 

20г.; 

 яйцо «Kinder Сюрприз Макси» из 

молочного шоколада c молочным внутренним 

слоем и игрушкой внутри (Kinder Surprise Maxi) 

массой нетто 100г.; 

 яйцо «Kinder Сюрприз» из молочного 

шоколада с молочным внутренним слоем и 

игрушкой внутри (Kinder Surprise) массой нетто 

220г.; 

 кондитерское изделие «Киндер Джой» c 

игрушкой: двухслойная паста на основе молока и 

какао и покрытое какао вафельные шарики с 

молочным кремом внутри (Kinder Joy) в упаковке 

массой нетто 20г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 34г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mini 

Mix» в упаковке массой нетто 106г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 131г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 137,5г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 199г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Maxi 

Mix» в упаковке массой нетто 223г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 237г.; 

 Фигурный молочный шоколад «Kinder Дед 



 Таза салмағы 199 г.  қаптамадағы  

«Kinder Mix» кондитерлік өнімдердің 

жиынтығы; 

 Таза салмағы 223 г. «Kinder Mini Mix» 

қаптамадағы өнімдердің жиынтығы; 

 Таза салмағы 237 г.  қаптамадағы «Kinder 

Mix» кондитерлік өнімдердің жиынтығы; 

 Таза салмағы 55 г. "Kinder Аяз Ата"  

қаптамадағы ішкі сүт қабатты сұлбалы 

сүт шоколады; 

 Таза салмағы 110 г. "Kinder Аяз Ата"  

қаптамадағы ішкі сүт қабатты сұлбалы 

сүт шоколады; 

 (әрі қарай мәтін бойынша "Киндер Өнімі"), 

 

Акция лотерея болып табылмайды. Науқан 

төменде мазмұндалып отырған Ережелер 

бойынша ашық, жария түрдегі жарнамалық, 

ынталандырушы Қатысушылардың алдын ала 

жіктелуін талап етпейтін шара болып табылады. 

Науқанға қатысу үшін ақы алынбайды. 

 

Өнімнің құны Науқанның өткізілу кезеңінде 

ұқсас өнімдердің Науқаннан тыс кездегі 

бағасынан артық емес. Осылайша, Өнім сатып 

ала отырып Қатысушы Науқанның өткізілуіне 

байланысты ешқандай қосымша төлем 

жасамайды. 

 

1.2. Науқанға қатысатын тауар:  

 Таза салмағы 50 г. қаптамадағы  «Киндер 

Шоколад» сүт салмасы бар сүт 

шоколады; 

 Таза салмағы 100 г. қаптамадағы  

«Киндер Шоколад» сүт салмасы бар сүт 

шоколады; 

 Таза салмағы 150 г. қаптамадағы  

«Киндер Шоколад» сүт салмасы бар сүт 

шоколады; 

 Таза салмағы 300 г. қаптамадағы  

«Киндер Шоколад» сүт салмасы бар сүт 

шоколады; 

 Таза салмағы 20 г. «Kinder Сюрприз» 

ішінде ойыншығы бар ішкі сүт қабатты 

сүт шоколадынан жасалған жұмыртқа; 

 Таза салмағы 100 г. «Kinder Сюрприз 

Макси» ішінде ойыншығы бар ішкі сүт 

қабатты сүт шоколадынан жасалған 

жұмыртқа; 

 Таза салмағы 220 г. «Kinder Сюрприз»  

ішінде ойыншығы бар ішкі сүт қабатты 

сүт шоколадынан жасалған жұмыртқа; 

 Таза салмағы 20 г. Қаптамадағы «Киндер 

Джой» сүт кремінен салмасы бар 

какаомен қапталған вафельді 

түйіршіктермен сүт және какао негізінде 

жасалған екі қабаттан тұратын паста:   

ойыншығы бар кондитерлік өнім); 

 Таза салмағы 34 г.  қаптамадағы  «Kinder 

Mix» кондитерлік өнімдердің жиынтығы 

 Таза салмағы 106 г. «Kinder Mini Mix» 

қаптамадағы кондитерлік өнімдердің 

Мороз» с внутренним молочным слоем в упаковке 

массой нетто 55г.; 

 Фигурный молочный шоколад «Kinder Дед 

Мороз» с внутренним молочным слоем в упаковке 

массой нетто 110г.; 

 (далее по тексту «Продукция Киндер»), 

 

Акция не является лотереей. Акция проводится по 

изложенным ниже Правилам как открытое 

публичное стимулирующее рекламное 

мероприятие без предварительной квалификации 

участников. Плата за участие в Акции не 

взимается. 

 

Стоимость Продукта в период проведения Акции 

не превышает стоимости аналогичных продуктов 

вне сроков проведения Акции. Таким образом, 

покупая Продукт Участник не вносит никакой 

дополнительной платы, связанной с проведением 

Акции. 

 

1.2. Товар, участвующий в Акции:  
 шоколад молочный «Киндер Шоколад» с 

молочной начинкой (Kinder Chocolate) в упаковке 

массой нетто 50 г.; 

 шоколад молочный «Киндер Шоколад» с 

молочной начинкой (Kinder Chocolate) в упаковке 

массой нетто 100 г.; 

 шоколад молочный «Киндер Шоколад» с 

молочной начинкой (Kinder Chocolate) в упаковке 

массой нетто 150 г.; 

 шоколад молочный «Киндер Шоколад» с 

молочной начинкой (Kinder Chocolate) в упаковке 

массой нетто 300 г.; 

 яйцо «Kinder Сюрприз» из молочного 

шоколада с молочным внутренним слоем и 

игрушкой внутри (Kinder Surprise) массой нетто 

20г.; 

 яйцо «Kinder Сюрприз Макси» из 

молочного шоколада c молочным внутренним 

слоем и игрушкой внутри (Kinder Surprise Maxi) 

массой нетто 100г.; 

 яйцо «Kinder Сюрприз» из молочного 

шоколада с молочным внутренним слоем и 

игрушкой внутри (Kinder Surprise) массой нетто 

220г.; 

 кондитерское изделие «Киндер Джой» c 

игрушкой: двухслойная паста на основе молока и 

какао и покрытое какао вафельные шарики с 

молочным кремом внутри (Kinder Joy) в упаковке 

массой нетто 20г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 34г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mini 

Mix» в упаковке массой нетто 106г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 131г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 137,5г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 199г.; 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Maxi 

Mix» в упаковке массой нетто 223г.; 



жиынтығыҚаптамадағы таза салмағы 131 

г. "Kinder Mix" кондитерлік өнімдер 

жиынтығы; 

 Таза салмағы 131 г.  қаптамадағы  

«Kinder Mix» кондитерлік өнімдердің 

жиынтығы; 

 Таза салмағы 137,5 г.  қаптамадағы  

«Kinder Mix» кондитерлік өнімдердің 

жиынтығы; 

 Таза салмағы 199 г.  қаптамадағы  

«Kinder Mix» кондитерлік өнімдердің 

жиынтығы; 

 Таза салмағы 223 г. «Kinder Mini Mix» 

қаптамадағы өнімдердің жиынтығы; 

 Таза салмағы 237 г.  қаптамадағы «Kinder 

Mix» кондитерлік өнімдердің жиынтығы; 

 Таза салмағы 55 г. "Kinder Аяз Ата"  

қаптамадағы ішкі сүт қабатты сұлбалы 

сүт шоколады; 

 Таза салмағы 110 г. "Kinder Аяз Ата"  

қаптамадағы ішкі сүт қабатты сұлбалы 

сүт шоколады; 

1.3.  Байқаудың Ұйымдастырушысы мен 

Операторы: 

Байқаудың Ұйымдастырушысы Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сай құрылған 

заңды тұлға болып табылады, атап айтқанда:  

«Ферреро Қазақстан» жауапкершілігі 

шщектеулі серіктестігі (Мемлекеттік тіркеуден 

өткендігі туралы анықтама №3187-1910-02-ЖШС 

(ИУ)  18.01.2013 жылы берілген, 

БСН  130140009072, заңдық мекен-жайы: 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай 

даңғылы, Радостовец көшесінің қиылысы, 

151/115 үй, 806-кеңсе), 

 

Науқанның Операторы Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сай құрылған, 

Ұйымдастырушымен Науқанды өткізуге келісім-

шарт жасаған, осындай келісім-шарт бойынша 

міндеттерін орындау барысында өз атынан, 

Ұйымдастырушының қаражаты есебінен 

және/немесе оның тапсырмасы/міндеттемесі 

негізінде осы Ережелерге сай Науқанға қатысу 

нәтижесінде Науқанға қатысқандығы үшін 

марапат алатын (Науқанның Сыйлығын алатын), 

сонымен қатар Науқанның Сыйлықтары 

жолданатын (жеткізілетін) тұлғаларды анықтау 

мақсатында әрекет ететін заңды тұлға болып 

табылады, атап айтқанда: 

"KogiDigitalAgency" жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сай тіркелген және 

қызмет ететін заңды тұлға (БСН 120140010163, 

заңдық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 

Алматы қаласы, Осенняя көшесі, 9), әрі қарай 

«Оператор» немесе «Байқаудың Операторы» деп 

аталады, заңдық мекен-жайы: Қазақстан 

Республикасы, Алматы қаласы, Осенняя көшесі, 

9), әрі қарай "Оператор" немесе Байқаудың 

Операторы деп аталады. 

 

1.4. Науқан өткізілетін аумақ: Қазақстан 

 Набор кондитерских изделий «Kinder Mix» 

в упаковке массой нетто 237г.; 

 Фигурный молочный шоколад «Kinder Дед 

Мороз» с внутренним молочным слоем в упаковке 

массой нетто 55г.; 

 Фигурный молочный шоколад «Kinder Дед 

Мороз» с внутренним молочным слоем в упаковке 

массой нетто 110г.; 

1.3.  Организатор и Оператор Акции:  

Организатором Акции является юридическое 

лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, а 

именно,  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Ферреро Казахстан» 
(Справка о государственной регистрации №3187-

1910-02-ТОО (ИУ) от 18.01.2013 г., БИН 

130140009072, юридический адрес: Республика 

Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. Радостовца, 

д.151/115, оф.806), 

 

Оператором Акции является юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством РК, 

заключившие договор с Организатором на 

проведение Акции, действующие при выполнении 

обязательств по такому договору от своего имени, 

но за счет и по поручению/заданию Организатора с 

целью выявления лиц, имеющих право на 

получение награды за участие в Акции (Подарков 

Акции) в результате участия в Акции согласно 

настоящим Правилам, а также рассылки (доставки) 

Подарков Акции получателям, а именно: 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Kogi Digital Agency», 
юридическое лицо, зарегистрированное и 

действующее в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан (БИН 120140010163, 

юридический адрес: Республика Казахстан, г. 

Алматы, ул. Осенняя 9), далее именуется 

«Оператор» или «Оператор Акции» 

 

1.4. Территория проведения Акции: 

Республика Казахстан 

 

1.5. Место проведения Акции: 
1.5.1. Акция проводится Организатором в сети 

Интернет на интернет-ресурсе www.kinder-

promo.kz (далее - «Интернет-ресурс Акции»).  

 

1.6. Место вручения Подарков Акции: 

1.6.1. Подарки Акции будут вручены их 

получателям, определенным в соответствии с 

настоящими Правилами по следующим адресам: 

 

Город 

Наимен

ование 

места 

Адрес места 

Астана 

Astana 

Marriott 

Hotel Ул.Достык дом 2 

Алматы 

Дом 

приемов 

ул. Курмангазы, 44,  уг. 

ул. Фурманова 

 



Республикасы 

 

1.5. Науқан өткізілетін орын: 

1.5.1. Науқанды Ұйымдастырушы Интернет 

желісінде  www.kinder-promo.kz Интернет-

ресурсында (әрі қарай - "Науқанның 

Интернет-ресурсы") өткізеді.  

 

1.6. Сыйлықтар тапсырылатын орын: 

1.6.1. Науқанның Сыйлықтары оларды 

алушыларға  осы Ережеде көрсетілген 

мекен-жайлар бойынша тапсырылады: 

Қала 

Орнын

ың 

атауы 

Орнының мекен-жайы 

Астана 

Astana 

Marriott 

Hotel Достық көшесі, 2-үй 

Алматы 

Қабылда

у үйі 

Құрманғазы көшесі, 44-

үй. Фурманов көшесінің 

қиылысы 

 

1.7. Науқанның жалпы мерзімдері 
(Науқанның Сыйлықтарын беру мерзімін 

қоса алғанда):2017 жылдың "24" 

қазанынан бастап 2017 жылдың "19" 

желтоқсанына дейін (осы жерде және әрі 

қарай екі күнді қоса алғанда). 

1.7.1. Науқанның өткізілу мерзімі, атап айтқанда 

кассалық (фискальдық) Чектерді (әрі қарай 

мәтін бойынша – «Чек») Науқанның 

Интернет-ресурсында тіркеу мерзімі осы 

Ережелерде бекітілген: 2017 жылдың 

"20" қарашасының 00:01 сағатынан 

бастап 2017 жылдың "16" 

желтоқсанының 23:59 сағатына дейін 

(осы жерде және әрі қарай - жергілікті 

уақыт бойынша). 

1.7.2. Науқанның Сыйлықтарын алу құқығына 

ие болған тұлғаларды анықтау мерзімі, 

атап айтқанда: Осы Ережелерде бекітілген 

Науқанның Сыйлық иеленушілерін 

анықтау мерзімі2017 жылдың   "21" 

қарашасынан бастап 2017 жылдыі "17" 

желтоқсанына дейін.  
1.7.3. Науқанның Сыйлығының иелеріне 

Науқанның Сыйлығын алу құқығына ие 

болғандарын хабарлау мерзімі: күн сайын 

2017 жылдың "21" қарашасынан бастап 

2017 жылдың "17" желтоқсанына дейін. 

1.7.4. Науқанның Сыйлықтаырын олардың 

иелеріне беру күні мен мерзімі осы 

Ережелерде қарастырылғандай: 

Қатысушыға Ережелердің 6-тарауында 

қарастырылған тәртіп бойынша 

жолданатын электронды билетте 

көрсетіледі, кез келген жағдайда 2017 

жылдың "19" желтоқсанына кеш емес. 

 

1.8. Науқанды өткізудің осы Ережелерінде (әрі 

қарай – «Ережелер») араларында Науқан 

өткізілетін тұлғалар топтамасы, Науқанның 

өткізілу механикасы, Науқанның Апта сайынғы 

1.7. Общие сроки Акции (включая срок 
предоставления Подарков Акции): период с 24 

октября 2017г. по 19 декабря 2017 г. (здесь и далее 

обе даты включительно). 

1.7.1. Срок Акции, а именно период регистрации 

кассовых (фискальных) Чеков (далее по тексту – 

«Чек») на Интернет-ресурсе Акции, в порядке, 

указанном в настоящих Правилах: с 00:01 часов 20 

ноября 2017г. по 23:59 часов 16 декабря 2017г. 

(здесь и далее местное время). 

1.7.2. Период определения лиц, получивших 

право на получение Подарка Акции, а именно: 

Призеров Акции в порядке, определенном 

настоящими Правилами в период с 21 ноября 2017 

г. по 17 декабря 2017 г.  
1.7.3. Срок сообщения Призерам Акции о 

получении права на Подарок Акции: ежедневно с 

21 ноября 2017 года по 17 декабря 2017 года. 

1.7.4. Дата и время предоставления Подарка 

Акции их получателям, определенным в 

соответствии с настоящими Правилами: будет 

указана на электронном билете, направляемом 

Участнику в порядке, указанном в разделе 6 

Правил, но в любом случае не позднее «19» 

декабря 2017г. 

 

1.8. Настоящие Правила проведения Акции 

(далее – «Правила») определяют круг лиц, среди 

которых проводится Акция, механику проведения 

Акции, порядок определения и сроки объявления 

обладателей Подарков, размер и форму Подарков, 

место и порядок их вручения/ предоставления.  

 

2. Участники Акции: 

2.1. В Акции могут принимать участие 

дееспособные физические лица - граждане РК, 

достигшие 18 (восемнадцати) лет, проживающие на 

территории РК, являющиеся родителем, либо 

законным представителем ребенка в возрасте от 3 

(трех) до 12 (двенадцати) лет, пользователями 

глобальной сети Интернет и потребителями 

Продукции Киндер, указанного в п.1.2. настоящих 

Правил, совершивших последовательность 

конклюдентных действий, предусмотренных п.3.1. 

настоящих Правил, результатом которых является 

регистрация Чека на Интернет-ресурсе Акции 

(выше и далее по тексту настоящих Правил 

именуются «Участники»).  

2.2. В Акции не могут принимать участие 

работники и уполномоченные представители 

Организатора, Оператора, их аффилированных лиц, 

а также члены семей таких работников и 

представителей, а равно работники и 

представители иных лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации и/или 

проведению Акции, а также члены их семей. 

2.3. Участники обязаны выполнять все 

действия, связанные с участием в Акции и 

получением Подарков, в установленные Правилами 

Акции сроки. 

2.4. Каждый Участник может предоставить к 

участию (размещая на Интернет-ресурсе Акции) 

более 3 (трех) соответствующих настоящим 

http://www.kinderchocolate.kz/


Жүлделерінің иелерін анықтау мен оларды 

жариялау мерзімдері, Науқанның Апта сайынғы 

Жүлделерінің түрі мен көлемдері, оларды 

тапсыру/беру орындары мен тәртібі бекітілген.  

 

2. НауқанныңҚатысушылары: 

2.1. Науқанға жасы 18 (он сегізге) толған, ҚР 

территориясында тұратын, дүниежүзілік 

Интернет желісінің пайдаланушысы және осы 

Ережелердің 1.3-тармағында көрсетілген Өнімнің 

тұтынушысы болып табылатын, нәтижесі 

Науқанның Интернет-ресурсында немесе СМС 

арқылы Код тіркеу болып табылатын осы 

Ережелердің 3.1-тармағында қарастырылған 

конклюденттік әрекеттер ретін жүзеге асырған, 

әрекетке қабілетті жеке тұлғалар - ҚР 

азаматтары  (жоғарыда және осы Ережелердің 

мәтіні бойынша әрі қарай «Қатысушылар» деп 

аталады) қатыса алады.  

2.2. Науқаған Ұйымдастырушының, 

Оператордың және олардың аффилирленген 

тұлғаларының қызметкерлері мен құзырлы 

өкілдері, сонымен қатар осындай қызметкерлер 

мен құзырлы өкілдердің отбасы мүшелері, сол 

сияқты Науқанның ұйымдастырылуына 

және/немесе өткізілуіне қатысты тұлғалар мен 

олардың отбасы мүшелері қатыса алмайды. 

2.3. Қатысушылар Науқанға қатысу мен 

Сыйлықтарды алу бойынша барлық әрекеттерді 

Науқанның Ережелерінде бекітілген мерзімде 

орындауға міндетті. 

2.4. Әр Қатысушы қатысуға осы Ережелерге сай 

келетін 3 (үштен) артық Чекті ұсына алады 

(Науқанның Интернет-ресурсында 

орналастырады). 

2.5. Ұйымдастырушы Қатысушының жасы мен 

тұлғасын растау үшін жеке басты куәландыратын 

құжатты талап етуге құқылы. 

2.6. Науқан тоқтатылатын/ Науқанның 

уақытынан бұрын аяқталатын жағдайларында 

Науқанның Ұйымдастырушысы Науқанның 

Интернет-ресурсында www.kinder-

promo.kz және/немесе Ұйымдастырушының 

таңдауы бойынша оңтайлы амалмен Науқанның 

тоқтатылатындығы/Науқанның уақытынан бұрын 

аяқталатындығы туралы хабарлама жариялауға 

немесе осындай тоқтату/аяқтау туралы басқа 

амалмен мәлімдеме жасауға міндетті. 

2.7. Науқанның Операторы Науқанды өткізу 

мерзімі ішінде немесе Науқанның өткізілуінің 

тоқтатылатындығы/Науқанның уақытынан бұрын 

аяқталатындығы туралы хабарлама 

жарияланғанға дейін Науқанға қатысуға өтінім 

берген Қатысушыларға Жүлделерді табыстауға 

міндетті. 

2.8. Науқанның өткізілуінің тоқтатылуы 

Науқанның Ұйымдастырушысын немесе оның 

тапсырмасы бойынша әрекет ететін Операторды 

Науқанның өткізілуі тоқтатылғанға дейін 

Науқанға қатысуға өтінім берген Қатысушыларға 

Жүлделерді табыстау жауапкершілігінен 

Правилам Чеков, 

2.5. Организатор оставляет за собой право 

проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность Участника. 

2.6. При приостановке проведения Акции / 

досрочном прекращении проведения Акции 

Организатор Акции обязан опубликовать в 

открытом доступе на Интернет-ресурсе Акции 

www.kinder-promo.kz и/или средствах массовой 

информации по выбору Организатора сообщение о 

приостановке проведения Акции/ досрочном 

прекращении проведения Акции или иным 

способом публично уведомить о такой (-ом) 

приостановке /прекращении. 

2.7. Оператор Акции обязан вручить Призерам 

Акции Подарки, подавшим заявки на участие в 

Акции в объявленный срок проведения Акции или 

до даты опубликования сообщения о приостановке 

/ досрочном прекращении проведения Акции или 

иного публичного уведомления о такой(-ом) 

приостановке / прекращении. 

2.8. Приостановка или досрочное прекращение 

проведения Акции не освобождает Организатора 

Акции или, по его поручению, Оператора, от 

необходимости вручения Подарков Призерам 

Акции, подавшим заявки на участие в Акции до 

приостановки или досрочного прекращения 

проведения Акции. 

2.9. Организатор Акции обязан завершить 

проведение Акции, в том числе осуществить 

вручение Подарков, и совершить иные 

необходимые действия в отношении тех 

Участников Акции, которые подали заявку на 

участие в Акции. 

2.10. Подача лицом заявки на участие в Акции, а 

именно, выполнение последовательности 

конклюдентных действий, указанных в п.3. 

настоящих Правил, является акцептом оферты 

Организатора на участие в Акции и означает, что 

лицо, подавшее заявку на участие в Акции, 

соглашается с настоящими Правилами (правилами 

Акции), доводимыми до его сведения в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

2.11. Участник Акции вправе требовать от 

Организатора (Оператора) Акции получения 

информации об Акции в соответствии с Правилами 

Акции. 

2.12. Участник Акции не вправе требовать от 

Организатора Акции получения денежного 

эквивалента вместо Подарка в натуральной форме.  

2.13. В целях проведения Акции Организатору 

(Оператору) необходима информация об 

Участниках, в том числе, персональные данные 

Участников Акции согласно перечням, указанным 

в п.п. 3.1.1., 6.6 настоящих Правил. Участники 

Акции обязуются указывать точные и актуальные 

(достоверные) данные в порядке, указанном в п.п. 

3.1.1, 6.6 настоящих Правил. Организатор 

(Оператор) Акции не вправе предоставлять 

информацию, полученную от Участника Акции, 

третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и 

законодательством Республики Казахстан. Любая 



босатпайды. 

2.9. Науқанның Ұйымдастырушысы Науқанға 

қатысуға өтінім берген Қатысушыларға қатысты 

Науқанның өткізілуін толық аяқтауға және 

барлық қажетті әрекеттерді орындауға міндетті, 

соның ішінде Науқанның Жүлделерін табыстау 

да бар. 

2.10. Тұлғаның Науқанға қатысуға өтінім беруі, 

атап айтқанда осы Ережелердің 3-тармағында 

қарастырылған конклюденттік әрекеттер ретін 

орындауы Науқанға қатысуға өтінім берген 

тұлғаның осы Ережелерде қарастырылған тәртіп 

бойынша таныстырылатын осы Ережелермен 

(Науқанның Ережелерімен) келісетіндігін 

білдіреді. 

2.11. Науқанның Қатысушысы Науқанның 

Ұйымдастырушысынан (Операторынан) 

Науқанның Ережелеріне сай Науқан туралы 

ақпарат беруді талап етуге құқылы. 

2.12. Науқанның Қатысушысы Науқанның 

Ұйымдастырушысынан Сыйлықтың заттай 

түрінің орнына Сыйлықтың ақшалай баламасын 

беруді талап етуге құқылы емес.  

2.13. Науқанды өткізу мақсатында Операторға 

Қатысушылар туралы ақпараттар қажет, соның 

ішінде Қатысушылардың осы Ережелердің 3.1.1 

және 6.6-тармақтарында көрсетілген дербес 

деректері де бар. Қатысушылар осы Ережелердің 

3.1.1 және 6.6-тармақтарында көрсетілген 

көрсетілген тәртіп бойынша нақты және өзекті 

(шынайы) мәліметтерді көрсетуге міндеттенеді.  

Ұйымдастырушы және Оператор Қатысушыдан 

алынған ақпараттарды үшінші тұлғаларға жария 

ете алмайды, осы Ережелерде және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында қарастырылған 

жағдайларды санамағанда. Қатысушылар ерікті 

түрде берген кез келген ақпаратты, соның ішінде 

дербес мәліметтер де бар, Ұйымдастырушы 

және/немесе оның құзырлы өкілдері,  

жарнамалық агенттер Науқанның өткізілуінен 

тыс мақсатта, Қатысушының жазбаша түрдегі 

келісімі болған жағдайда пайдалануға құқылы, 

соның ішінде жарнамалық мақсаттар да бар.  

2.14. Науқанның осы Ережелерде көрсетілген 

жүлделерінің осындай Жүлделердің 

Ұйымдастырушы Қатысушыларды оның 

өткізілетіндігі туралы ақпараттандыру 

мақсатында пайдаланатын жарнамалық-

ақпараттық материалдардағы кез-келген 

фотосуреттерінен немесе кескіндік бейнелерінен 

өзгеше болуы мүмкін. Жүлделердің үлгілері, 

жиынтықтары, түстері және басқа да 

параметрлері мен сипаттамалары Науқанның 

Ұйымдастырушысының таңдауы бойынша 

анықталады және Қатысушылардың пікірімен сай 

болмауы мүмкін. 

2.15. АОсы Ережелерге сай Науқанға қатысу 

айғағы Науқанның Қатысушысының осы 

Ережелермен келісетіндігін, сондай-ақ 

Науқанның Қатысушысының Науқанның 

добровольно предоставленная Участниками 

информация, в том числе персональные данные, 

может быть использована Организатором, его 

уполномоченными представителями и/или 

рекламными агентствами в целях, не связанных с 

проведением Акции, в т.ч. в рекламных целях 

Организатора Акции, при условии получения 

дополнительного письменного согласия 

Участников в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.  

2.14. Подарки Акции, указанные в настоящих 

Правилах, могут отличаться от любых фотографий 

либо графических изображений этих Подарков, 

используемых Организатором на рекламно-

информационных материалах. Модель, 

комплектация, цвета и другие параметры и 

характеристики Подарков определяются на 

усмотрение Организатора Акции и могут не 

совпадать с ожиданиями Участников. 

2.15. Факт участия в Акции в соответствии с 

настоящими Правилами подтверждает согласие 

Участника Акции с настоящими Правилами, а 

также является свободным, конкретным, 

информированным и сознательным выражением 

согласия Участника Акции на обработку 

Организатором Акции, Оператором Акции и 

иными партнерами, привлеченными 

Организатором/ Оператором для проведения Акции 

(далее – «иные партнеры») любыми способами, 

необходимыми в целях проведения Акции, 

персональных данных, предоставляемых 

Участником для целей Акции и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, в 

соответствии с настоящими Правилами.  

Принимая решение об участии в Акции, Участник 

тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, 

добровольно предоставленная им информация, в 

том числе персональные данные Участника, а 

также в любых иных материалах, представленных 

Участником через Интернет-ресурс Акции, может 

обрабатываться Организатором, его 

уполномоченными представителями (Операторами 

и иными партнерами) в целях выполнения 

Организатором обязательств в соответствии с 

настоящими Правилами, и (или) рекламными 

агентствами в рекламных целях, без получения 

дополнительного согласия Участника и без уплаты 

ему какого-либо вознаграждения за это. Участники 

Акции понимают и соглашаются с тем, что 

персональные данные, указанные ими для участия 

в Акции будут обрабатываться Организатором 

(Операторами, иными партнерами) всеми 

необходимыми способами в целях проведения 

Акции и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящих Правил, как это 

предусмотрено выше. 

Под персональными данными в целях настоящих 

Правил понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному, 

или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных).   

 

Под обработкой персональных данных в настоящих 



Ұйымдастырушысының, Науқанның 

Операторының және Ұйымдастырушы/Оператор 

Науқанды өткізуге жұмылдырған өзге де 

серіктестерінің (әрі қарай – «өзге серіктестер») 

Қатысушының Науқанның мақсаттары үшін осы 

Ережелерде қарастырылған тәртіп бойынша 

ұсынған дербес ақпараттарының Науқанның 

Ұйымдастырушысының осы Ережелерде 

қарастырылған талаптарға сай кез-келген 

амалмен өңдейтіндігіне ерікті, нақты, 

ақпараттандырылған және саналы түрде берген 

келісімі болып табылады.  

Науқанға қатысу туралы шешім қабылдай 

отырып, Қатысушы өзі ерікті түрде берген кез-

келген ақпаратты, соның ішінде Қатысушының 

дербес мәліметтері да бар, сондай-ақ Қатысушы 

Науқанның Интернет-ресурсы және СМС жолдау 

арқылы берген өзге де материалдардағы 

мәліметтерді Ұйымдастырушының, оның 

құзырлы өкілдерінің (Операторлардың және 

басқа да серіктестердің) Ұйымдастырушының 

осы Ережелерде қарастырылған міндеттемелерін 

орындауы мақсатында және (немесе) 

жарнамалық агенттіктердің жарнамалық мақсатта 

Қатысушының қосымша келісімінсіз және қандай 

да бір сыйлықақының өтеуінсіз өңдейтіндігіне 

келісім береді. Науқанның Қатысушылары 

өздерінің Науқанға қатысу үшін көрсеткен дербес 

мәліметтерін Ұйымдастырушы (Операторлар 

және басқа да серіктестер) барлық қажетті 

амалмен Науқанды өткізу мақсаттары үшін 

өңдейтіндігін түсінеді және жоғарыда 

қарастырылғандай, осындай өңдеуге осы 

Ережелерді қабылдай отырып келісім береді. 

Осы Ережелердің мақсаттарына орай дербес 

мәліметтер ретінде тікелей немемсе жанама түрде 

белгілі немесе белгілі болатын жеке тұлғаға 

(дербес мәліметтер субъектісіне) қатысты кез-

келген ақпарат танылады   

 

Дербес деректердің өңделуі дегеніміз осы 

Ережелер бойынша дербес деректерге қатысты 

автоматтандыру құралдарының қолданылуы 

арқылы немесе мұндай құралдардың 

қолданылуынсыз жүзеге асырылатын кез-келген 

әрекет (операция) немесе әрекеттер 

(операциялар) жиынтығы, соның ішінде 

Байқаудың Қатысушысы Байқаудың өткізілу 

мақсаттарына байланысты беретін дербес 

деректерінің жиналуы, жазылуы, жүйеленуі, 

жиынтықталуы, сақталуы, нақтылануы 

(жаңартылуы, өзгертілуі),алынуы, пайдаланылуы, 

берілуі (таратылуы, ұсынылуы, жариялануы), 

тараптандырылуы, бұғатталуы, өшірілуі, 

жойылуы бар. 

 

Дербес деректердің таратылуы дегеніміз осы 

Ережелер бойынша дербес деректердің белгісіз 

тұлғалар топтамасына ашылуына бағытталған 

әрекет, атап айтқанда: Науқанның Интернет-

ресурсында, сондай-ақ басқа да ақпарат 

көздерінде Қатысушы Науқанның Интернет-

Правилах понимается любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, предоставленных 

Участником Акции в целях проведения Акции. 

 

Под распространением персональных данных в 

целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Интернет-ресурсе Акции, а также в 

иных источниках сведений о фамилии, имени, 

городе проживания, e-mail, номере телефона, 

наличии детей, пола и возраста детей Участников 

Акции, которые Участник предоставил через 

Интернет-ресурс Акции в ходе Акции, городе или 

ином населенном пункте их проживания, а также 

выигрыше (Подарке) Участника в случаях, 

указанных в настоящих Правилах и (или) 

предусмотренных действующим 

законодательством РК. 

2.16. Обработка персональных данных будет 

осуществляться Организатором Акции, 

Операторами Акции и иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию 

Организатора Акции, с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Законом РК «О 

персональных данных и их защите». 

При предоставлении Организатору/ Оператору 

Акции персональных данных лиц, не 

являющихся Участниками Акции, когда 

предоставление таких данных необходимо для 

целей Акции, Участники выступают в качестве 

представителей соответствующих третьих лиц - 

субъектов персональных данных - в отношениях 

с Организатором/ Оператором Акции и 

гарантируют согласие таких лиц на обработку 

их персональных данных Организатором/ 

Оператором Акции. Участники самостоятельно 

несут ответственность за нарушение прав 

третьих лиц на конфиденциальность 

персональных данных. 

 

Организатор Акции, Операторы Акции и иные 

партнеры, действующие по поручению/ заданию 

Организатора Акции, гарантируют необходимые 

меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные 

данные, сообщенные Участниками для целей 

участия в Акции, будут храниться и 

обрабатываться Организатором Акции, 

Операторами Акции и иными партнерами, 

действующими по поручению/ заданию 

Организатора Акции, в соответствии с 

действующим законодательством РК и с 

соблюдением гарантий, указанных в настоящих 



ресурсы арқылы Науқан барысында берген 

Науқанның Қатысушысының аты-жөнінің, 

электрондық поштасының, телефон нөмірінің, 

жасының, олар тұратын қаланың немесе елді 

мекеннің, сонымен қатар осы Ережелерде және 

(немесе) ҚР қолданыстағы заңнамасында 

қарастырылған жағдайда Қатысушының 

Жүлдесінің ашық түрде жариялануы. 

2.16. Дербес деректердің өңделуін Науқан 

Ұйымдастырушысы, Науқан Операторы және 

Науқан ұйымдастырушысының 

міндеттемесі/тапсырмасы бойынша басқа да 

серіктестер ҚР «Дербес деректер және оларды 

қорғау туралы» Заңының қағидаттары мен 

талаптарына сай жүзеге асырады. 

Науқан Ұйымдастырушысына/Операторына 

Науқанның Қатысушысы болып табылмайтын 

тұлғалардың дербес деректерін беру барысында, 

мұндай мәліметтердің берілуі Науқанның 

мақсаттары үшін қажет деп танылатын 

жағдайларда, Қатысушылар тиісті үшінші 

тұлғалардың өкілдері Науқан 

Ұйымдастырушысы/Операторы үшін дербес 

деректер субъектілері болып танылады және 

осындай тұлғалардың Науқан 

Ұйымдастырушысының/Операторының дербес 

деректерін өңдеуіне келісім білдіргендігіне 

кепілдік береді. Қатысушылар өз беттерінше 

деребес деректердің құпиялылығына байланысты 

үшінші тұлғалар алдында жауапты болып 

табылады. 

 

Науқанның Ұйымдастырушысы, Науқанның 

Операторы және Науқанның 

Ұйымдастырушысының 

міндеттемесі/тапсырмасы бойынша әрекет ететін 

басқа да серіктестері дербес деректердің 

рұқсатсыз қолданылудан қорғалатындығына 

кепілдік береді. Қатысушылардың Науқанға 

қатысу мақсатында беретін барлық дербес 

деректерін Науқанның Ұйымдастырушысы, 

Науқанның Операторы және Науқанның 

Ұйымдастырушысының 

міндеттемесі/тапсырмасы бойынша әрекет ететін 

басқа да серіктестері ҚР қолданыстағы 

заңнамасына сай және осы Ережелерде 

қарастырылған кепілдіктер бойынша сақтайды 

және пайдаланады. 

 

Науқанның Ұйымдастырушысы, Науқанның 

Операторы және Науқанның 

Ұйымдастырушысының 

міндеттемесі/тапсырмасы бойынша әрекет ететін 

басқа да серіктестер төмендегі талаптарды 

сақтауға міндеттенеді және Қатысушыға дербес 

деректердің өңделуіне қатысты төмендегі 

кепілдіктерді береді: 

 

- дербес деректердің ҚР дербес деректердің 

қорғалуы саласындағы заңнамасының 

талапатарына сай өңделуін қамтамасыз ету, 

соның ішінде «Деребес мәліметтер және олардың 

Правилах. 

 

Организатор Акции, Операторы Акции и иные 

партнеры, действующие по поручению/ заданию 

Организатора Акции, обязуются соблюдать 

следующие правила и предоставляют Участнику 

следующие гарантии в отношении обработки 

персональных данных: 

 

- обеспечить обработку персональных 

данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства РК в области защиты 

персональных данных, в том числе с соблюдением 

принципов, требований, обязательств оператора 

персональных данных, установленных Законом «О 

персональных данных и их защите»; 

 

- обеспечить осуществление и осуществлять сбор 

персональных данных участников Акции, в том 

числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных участников 

Акции с использованием баз данных, находящихся 

на территории РК. Серверы с базами данных, 

содержащими персональные данные участников 

Акции, используемые Организатором, 

Операторами и/или иными партнерами при сборе и 

обработке персональных данных участников Акции 

в целях проведения Акции, находятся в глобальной 

сети Интернет. 

 

Настоящим Участники Акции считаются 

проинформированными о месте нахождения 

персональных данных, сбор и обработка которых 

осуществляются в целях Акции. 

 

- обрабатывать персональные данные только 

в объеме и в целях проведения Акции, а также в 

рекламных целях. Использование и иные виды 

обработки персональных данных в целях 

информирования субъектов персональных данных 

о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых 

иных целях допускается только в объеме и в 

случаях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных и их защите»; 

 

- в случае если Организатор Акции, 

Операторы Акции в целях исполнения своих 

обязательств перед Участниками Акции должны 

передать или иным образом раскрыть 

персональные данные Участников Акции третьим 

лицам, - осуществлять указанные действия с 

соблюдением требований Закона «О персональных 

данных и их защите»; 

 

- нести ответственность за охрану и 

обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их 

обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РК.  

 



қорғалуы туралы» Заңда қарастырылған 

қағидаттардың, талаптардың, дербес деректер 

операторының міндеттерінің сақталуына кепілдік 

беру; 

 

Науқанның Қатысушыларының дербес 

деректерінің жиналуын жүзеге асыруды 

қамтамасыз ету және жүзеге асыру, соның ішінде 

«Интернет» ақпараттық-телекоммуникациялық 

желісі арқылы, сондай-ақ Науқанның 

Қатысушыларының дербес мәліметтерін 

жүйелендіруді, жинақтауды, сақтауды, 

анықтауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды ҚР 

территориясындағы мәліметтер қорын пайдалана 

отырып жүзеге асыру. Науқанның 

Қатысушыларының дербес деректері бар 

деректер қоры Науқанның Ұйымдастырушысы, 

Науқанның Операторы және Науқанның 

Ұйымдастырушысының 

міндеттемесі/тапсырмасы бойынша әрекет ететін 

басқа да серіктестері пайдаланатын серверлер 

Интернет желісінде орналастырылған. 

 

Осы арқылы Науқанның Қатысушылары дербес 

деректерінің орналасқан жерінен хабардар деп 

саналады, олардың жиналуы мен өңделуінің 

Науқанның мақсаттарына орай жүзеге 

асырылатындығымен таныс болып табылады. 

 

- дербес мәліметтерді Науқанның мақсаттары 

үшін және оған қажетті көлемде, сонымен қатар 

жарнамалық мақсатта жинау және өңдеу. Дербес 

деректерді дербес мәлімет субъектілерін қандай 

да бір өнімдер мен қызметтер туралы 

ақпараттандыру мақсатында, сондай-ақ басқа да 

кез-келген мақсатта пайдалану және басқа 

амалмен өңдеу «Дербес деректер және оларды 

қорғау туралы» Заңда қарастырылған көлемде 

және жағдайда ғана жүзеге асырылады; 

 

- егер Науқанның Ұйымдастырушысы, 

Науқанның Операторы Науқанның 

Қатысушылары алдындағы өзінің міндеттерін 

орындау мақсатында Науқанның 

Қатысушыларының дербес деректерін үшінші 

тұлғаларға тапсыруға немесе басқа да амалмен 

ашуға міндетті болып табылса, аталған 

әрекеттерді «Дербес деректер және оларды 

қорғау туралы» Заңның талаптарына сай жүзеге 

асыру; 

 

- Науқанға Қатысушылардың дербес 

деректерінің ҚР қолданыстағы заңнамасының 

талаптарына сай өңделуі барысында қорғалуын 

және олардың құпия болып сақталуын 

қамтамасыз ету.  

 

2.17. Қатысушының осы Ережелердің 2.15-

тармағында көрсетілген және 3.1.2-

тармақшасында қарастырылған тәртіп бойынша 

ұсынған деректердің өңделуіне беретін келісімі 

Науқан өткізілетін мерзім бойы күшінде болады. 

 

2.17. Согласие Участника на обработку 

персональных данных, указанное в п 2.15. 

настоящих Правил, данное способом, указанным в 

п. 3.1.2 Правил, действует в течение всего срока 

проведения Акции. 

 

2.18. Участие в Акции подтверждает факт 

предоставления Участником Организатору Акции, 

Операторам Акции и иным партнерам 

Организатора Акции согласие на обработку в целях 

проведения Акции персональных данных. 

Организатором/ Оператором и иными партнерами 

любым способом и распространение таких данных 

для целей Акции Организатором/ Оператором и 

иными партнерами, которые обязаны соблюдать 

конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных 

при их обработке, а также гарантируют 

необходимые меры защиты персональных данных 

от несанкционированного разглашения с 

применением автоматизированных средств 

обработки данных. Все персональные данные, 

сообщенные Участниками Акции для целей Акции, 

будут храниться, и обрабатываться Организатором/ 

Оператором и иными партнерами в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

 

2.19. Участник Акции вправе отозвать согласие 

на обработку персональных данных, направив 

Оператору Акции по почтовому адресу, 

указанному в п.1.2. настоящих Правил, 

соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

 

2.21. После получения уведомления Участника об 

отзыве согласия на обработку персональных 

данных Оператор обязан прекратить их обработку 

и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению / заданию Оператора 

иными партнерами и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей 

Акции, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 

(девяносто) дней, с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда 

Организатор вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом РК «О персональных 

данных и их защите» или другими законами PK. 

 

3. Для участия в Акции необходимо: 

3.1. Для того чтобы стать Участником Акции, 

необходимо в период проведения Акции выполнить 

следующие действия: 

 единовременно приобрести Продукцию 

Киндер, указанную в п.1.2. настоящих Правил на 

сумму не менее 3000 (трех тысяч) тенге, в любом 

количестве и ассортименте;  



2.18. Науқанға қатысу 

Ұйымдастырушының/Оператордың және басқа 

да серіктестерінің дербес ақпараттарын кез-

келген тәсілмен өңдеуіне, осындай мәліметтерді 

Науқанның 

Ұйымдастырушысының/Операторының және 

басқа да серіктестерінің мақсаттарына орай 

таратылуына келісімдерін береді. Науқанның 

Ұйымдастырушысы/Науқанның Операторы және 

Науқанның Ұйымдастырушысының 

міндеттемесі/тапсырмасы бойынша әрекет ететін 

басқа да серіктестері дербес деректердің 

рұқсатсыз қолданылудан қорғалатындығына 

кепілдік береді. Қатысушылардың Науқанға 

қатысу мақсатында беретін барлық дербес 

деректерін Науқанның Ұйымдастырушысы, 

Науқанның Операторы және Науқанның 

Ұйымдастырушысының 

міндеттемесі/тапсырмасы бойынша әрекет ететін 

басқа да серіктестері ҚР қолданыстағы 

заңнамасына сай және осы Ережелерде 

қарастырылған кепілдіктер бойынша сақтайды 

және пайдаланады.  

 

2.19. Науқанның Қатысушысы өзінің дербес 

деректерін өңдеуге берген келісімін Науқанның 

Операторына осы Ережелердің 1.2-тармағында 

көрсетілген мекен-жайға поштамен алынғандығы 

туралы мәлімдеме жасалатын тапсырысты хатпен 

хабарлама жолдау арқылы қайтып алуға құқылы.  

 

2.21. Қатысушының дербес деректерді өңдеуге 

берген келісімнен бас тартуы туралы мәлімдеме 

алғаннан кейін Оператор олардың өңделуін 

тоқтатуға және осындай өңдеуді Оператордың 

міндеттемесі/тапсырмасы бойынша басқа да 

серіктестің жүзеге асыруын тоқтатуын 

қамтамасыз етуге міндетті, егер дербес 

деректердің сақталуы Науқанның мақсаттары 

үшін қажет болмаса дербес деректерді (егер 

дербес деректердің өңделуі Науқан 

Ұйымдастырушысының 

міндеттемесі/тапсырмасы бойынша жүзеге 

асырылатын болса) аталған мәлімдеме алынған 

күннен бастап 90 (тоқсан) күннен аспайтын 

мерзім ішінде жоюға немесе жойылуын 

қамтамасыз етуге міндетті, Ұйымдастырушының 

дербес деректердің өңделуін дербес деректер 

субъектісінің келісімінсіз ҚР «Дербес деректер 

және оларды қорғау туралы» Заңның немесе ҚР 

қолданыстағы өзге заңдарының талаптарына сай 

өңдеуге құқылы болып табылатын жағдайларды 

санамағанда. 

 

3. Акцияға қатысу үшін 

3.1. Науқанның Қатысушысы болу үшін 

Науқанның өткізілу мерзімінде мынадай іс-

әрекетті орындау қажет: 

 бір мезетте осы Ережелердің 1.2-

тармағында көрсетілген Киндер 

Өнімдерін 3000 (үш мың) теңгеге кез 

келген мөлшерде және ассортиментте 

сатып алыңыз;  

 один загруженный Чек дает право на 

получение 1 (одного) Подарка Акции; 

 зарегистрировать изображение Чека, 

подтверждающего покупку Продукции Киндер, на 

сумму, необходимую для участия в Акции в 

соответствии Правилами Акции, с обязательным 

указанием на Чеке номера чека и даты выдачи чека, 

БИН торговой точки, названия торговой точки или 

наименования юридического лица на Интернет-

ресурсе Акции, как это указанно в п.3.1.1. 

настоящих; 

 сохранить загруженный Чек до завершения 

Акции для последующего предъявления Оператору 

Акции. 

 

3.1.1. Для участия в Акции необходимо в блоке 

«Загрузить Чек» пройти процедуру загрузки Чека и 

предоставления согласия на обработку 

персональных данных Участника Акции на 

Интернет-ресурсе Акции путем заполнения 

следующих данных: 

- Контактный телефон Участника (с кодом 

города или номер мобильного телефона с кодом 

оператора в формате +7 ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ) 

(используется для обратной связи с Участником в 

случаях, предусмотренных настоящими 

Правилами); 

-  возраст ребенка, с которым Участник будет 

посещать «Новогоднюю елку от Киндер» ; 

- Email: адрес электронной почты (на который 

будет отправлено письмо со ссылкой, по которой 

необходимо произвести подтверждение своего 

электронного адреса, а также будет отправлен 

билет на «Новогоднюю елку от Киндер» в случае 

прохождения Чеком модерации);  

- город посещения «Новогодней елки от Киндер»; 

- выбрать Изображение Чека (фотография в 

формате jpg) из файловой системы персонального 

компьютера и нажать кнопку «Загрузить».  

 

3.1.2. Ознакомиться с текстом настоящих 

Правил, и дать согласие на обработку 

персональных данных, предоставленных 

Участником, и их дальнейшего использования в 

целях Акции. После ознакомления с текстом 

настоящих Правил, при согласии на обработку 

персональных данных, предоставленных при 

загрузке Чека на Интернет-ресурсе Акции, а также 

подтверждения достижения Участником Акции 

восемнадцатилетнего возраста, в качестве согласия, 

проставить знак «галочка» напротив следующих 

надписей, что означает «согласен» или «да»: 

 Я согласен с Правилами Акции.  

 Выражаю согласие на обработку 

персональных данных.  

 Мне более 18 (восемнадцати) полных лет; 

 

3.1.3. Пройти процедуру проверки соответствия 

загружаемых Чеков Правилам Акции (выше и 

далее - «модерация»). Модерация проводится в 

течение 24 (двадцати четырех) часов с момента 

загрузки Чека на Интернет-ресурс Акции. 

 



 жүктелген бір Чек Науқанның 1 (бір) 

Сыйлығын алу құқығын береді; 

 Науқанның Ережелеріне сай Науқанға 

қатысу үшін қажетті сомаға Киндер 

Өнімін сатып алғандығыңызды 

растайтын Чектің фотосуретін тіркеп, 

міндетті түрде  Чекте чектің нөмірін 

және Чек берілген күнді, сауда орнының 

атауын немесе заңды тұлғаның атауын 

және БСН Науқанның Интернет-

ресурсында осы Ережелердің 3.1.1-

тармақшасында аталғандай көрсетіңіз; 

 жүктелген Чекті Науқан аяқталғанша 

кейіннен Операторға тапсыру үшін 

сақтап қойыңыз. 

 

3.1.1. Науқанға қатысу үшін "Чекті жүктеу" 

блогында Чекті жүктеу амалдарын орындап, 

Науқанның Қатысушысының дербес 

мәліметтерін өңдеуге келісімін Науқанның 

Интернет-ресурсында арнайы жолақта төмендегі 

деректерді толтыру арқылы орындау керек: 

- Қатысушының байланыс телефоны 

(қаланың кодымен немесе оператордың 

коды көрсетілген ұялы телефон нөмірін 

+7 ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ үлгісінде енгізу) (осы 

Ережелерде қарастырылған жағдайда 

Қатысушымен кері байланысу үшін 

пайдаланылады); 

- Қаитысушы "Киндердің Жаңа жылдық 

шыршасына" өзімен бірге ертіп 

апаратын баланың жасын; 

- E-mail: Email: электрондық поштаның 

мекен-жайы (оған сілтеме жолданады, 

сілтеме арқылы өзінің электрондық 

мекен-жайын растау қажет болады 

және Чек модерациядан өткен 

жағдайда "Киндердің Жаңа жылдық 

шыршасына" баратын билет 

жолданады);  

- "Киндердің Жаңа жылдық 

шыршасына" баратын қала; 

- дербес компьютердің файлдар 

жүйесінен Чектің Суретін (суреттің jpg 

форматында болуы керек) таңдаңыз 

және "Жүктеу" батырмасын басу.  

 

3.1.2. Осы Ережелердің мәтінімен танысу және 

Қатысушы берген дербес деректердің өңделуіне, 

сонымен қатар олардың Науқанның 

мақсатына пайдаланылуына келісім беру. 

Науқанның Интернет-ресурсында тіркелу 

барысында берілген дербес деректердің 

өңделуіне келісім бергеннен кейін, сонымен 

қатар Науқанға Қатысушының он сегіз жасқа 

толғандығы расталғаннан кейін келісім ретінде 

төмендегі жазбалардың қарама-қарсы тұсында 

«құсбелгі» таңбасын қою, бұл қайсысының 

қолданылатындығына байланысты «келісемін» 

немесе «иә» деген жауапты білдіреді 

 Мен Науқанның Ережелерімен келісемін.  

 Мен дербес деректерімнің 

өңделуіне келісім білдіремін.  

3.1.4. Предоставление Участником не 

актуальных (недостоверных) и (или) не точных (не 

корректных) данных при регистрации на Интернет-

ресурсе Акции для участия в Акции в порядке, 

указанном в п.3.1.1. настоящих Правил, равно как и 

последующее непредставление, либо 

предоставление неактуальных (неверных) и (или) 

неточных (не корректных) данных согласно п.3.1.1, 

6.5. настоящих Правил, освобождает Организатора 

Акции от обязанности по передаче Подарка и 

автоматически влечет за собой выход такого 

Участника из участия в Акции.  

3.1.5. Признаются некорректными, не 

учитываются и не регистрируются следующие 

Чеки: 

• Изображение чека с искажением, из-за 

которого невозможно получить полную 

информацию с Чека;  

• Чек, на котором ассортимент и сумма, 

приобретенной Продукции Киндер не 

соответствует Правилам Акции; 

• Зарегистрированные ранее даты начала 

периода приема заявок на участие в Акции 

(ранее 00:01 часов (местное время) «20» ноября 

2017г.) 

• Зарегистрированные позднее даты 

окончания периода приема заявок на участие в 

Акции (позднее 23:59 часов (местное время) «16» 

декабря 2017г.) 

3.1.6. Чеки, регистрируемые Участниками 

Акции, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

• При загрузке изображения чека в формате 

jpg, изображение должно быть четким. 

• На чеке должны быть видны следующие 

данные: 

 № чека; 

 БИН;  

 Название торговой точки или 

наименование юридического лица; 

 Дата покупки, которая должна 

соответствовать периоду проведения Акции; 

 Наименование и количество Продукции 

Киндер в ассортименте и на сумму, необходимом 

для участия в Акции. 

3.1.7. Не рассматриваются при регистрации на 

Интернет-ресурсе Акции чеки в случаях, если: 

• Чек не может быть идентифицирован 

Организатором (не четкое изображение чека); 

• Чек сделан ранее даты начала периода 

приема заявок на участие в Акции (ранее 00:01 

часов (местное время) «20» ноября 2017г.) 

• Чек сделан позднее даты окончания 

периода приема заявок на участие в Акции 

(позднее 23:59 часов (местное время) «16» декабря 

2017г.) 

• Чек не содержит необходимый 

ассортимент Продукции Киндер, определенный в 

Правилах Акции. 

• Сумма Чека менее  3000 (трех тысяч) тенге. 

• Чек не содержит детализации, указанной в 

п.3.1.5. настоящих Правил. 

Все загруженные изображения чеков хранятся в 



 Менің жасым толық 18 (он сегізден) 

асты. 

 

3.1.3. Жүктелген Чектердің Науқанның 

Ережелеріне сәйкестігін тексеру (жоғарыда және 

әрі қарай - "модерация") үрдістерінен өту. 

Модерация Чек Интернет-ресурсына жүктелген 

уақыттан бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде 

жүргізіледі. 

 

3.1.4. Қатысушының дұрыс емес (қате) және 

(немесе) нақты емес (шынайы емес) мәліметтерді 

Науқан Интернет-ресурсында тіркеу барысында 

Науқанға осы Ережелердің 3.1.1 - тармақшасында 

көрсетілген тәртіппен қатысуы үшін көрсетуі, 

осы Ережелердің 3.1.1, 6.5 - тармақшаларына 

сәйкес дұрыс емес (қате) және (немесе) нақты 

емес (шынайы емес) деректерді беруі Науқан 

Ұйымдастырушысын Сыйлықты табыстау 

міндетінен босатады және автоматты түрде 

осындай Қатысушының Науқанға 

қатыстырылмауына соқтырады.  

3.1.5. Мынадай Чектер дұрыс емес деп танылады 

және есепке алынбайды: 

 Чектің кемшіліктерінің болуына 

байланысты Чекте көрсетілген барлық 

ақпаратты алу мүмкін болмаса;  

 Сатылып алынған Киндер Өнімдері мен 

ассортименті Науқанның Ережелеріне сай 

келмейтін Чек; 

 Науқанға қатысуға өтінімдер қабылдау 

уақытынан бұрын (2017 жылдың "20" 

қарашасының 00:01 сағатынан 

(жергілікті уақыт бойынша) ерте) 

тіркелген Чек болса; 

 Науқанға қатысуға өтінімдер қабылдау 

уақытынан кейін (2017 жылдың "16" 

желтоқсанының 23:59 сағатынан 

(жергілікті уақыт бойынша) кеш) 

тіркелген Чек болса; 

3.1.6. Науқан Қатысушылары тіркейтін 

Чектердің мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: 

 Чектің суретін jpg форматында жүктеу 

барысында бейнелерінің анық болуы 

керек. 

 Чекте мынадай деректердің көрінуі тиіс: 

 Чектің №; 

 БСН;  

 Сауда орнының атауы немесе заңды 

тұлғаның атауы; 

 Күні сатып алу күні, оның Науқанның 

өткізілетін мерзімге сай болуы керек; 

 Киндер Өнімдерінің Науқанға қатысу 

үшін қажетті атаулары мен 

ассортименті және сомасы. 

3.1.7. Төмендегі жағдайларда Науқанның 

Интернет-ресурсына тіркеген ЧЕктер 

қарастырылмайды: 

 Ұйымдастырушы Чекті сәйкестендіре 

алмаса (Чектің суреті анық болмаса); 

 Чек Науқанға қатысуға өтінімдер қабылдау 

базе данных на сервере Интернет-ресурсе Акции 

Организатора, содержащей информацию об 

участниках Акции, в которой производится 

обработка предоставленных чеков. 

3.1.8. Один Чек, соответствующий требованиям, 

определенным в п.3.1.6. настоящих Правил, 

загруженный Участником Акции дает право на 

получение 1 (одного) Подарка Акции (1 Чек=1 

Подарок Акции).  

3.1.9. Чеки, представленные Участниками для 

Участия в Акции (загруженные на Интернет-ресурс 

Акции) проходят модерацию, т.е. проверку 

Организатором Акции или уполномоченным им 

лицом на предмет соответствия настоящим 

Правилам, как указано в п.3.1.3. настоящих Правил. 

По окончании выполнения всей 

последовательности конклюдентных действий, 

указанных в п.3.1. настоящих Правил, и после 

прохождения модерации Участник получает право 

на получение Подарка Акции №1, а именно 

электронного билета на Новогоднюю Елку от 

Киндер. 

Лицам, чьи загруженные Чеки не прошли 

модерацию, отправляются уведомления о том, что 

Изображения Чеков не приняты по причине 

несоответствия настоящим Правилам. Указанное 

уведомление отправляется на адрес электронной 

почты (e-mail) соответствующего лица, введенной 

им при загрузке Чека на Интернет-ресурсе Акции. 

При этом такое лицо имеет возможность загрузить 

новый Чек, соответствующий требованиям, 

определенным в п.3.1.6. настоящих Правил взамен 

отклоненного. Однако новое Изображение Чека 

также проходит модерацию в порядке, 

определенном п.3.1.8. настоящих Правил.  

3.1.10. Чеки, зарегистрированные Участником 

Акции на Интернет-ресурсе Акции в 

соответствии с условиями настоящих Правил, 

нужно хранить в течение всего периода 

проведения Акции. Организатор вправе 

потребовать его предоставление. 
 

4. Порядок определения Призеров Акции. 

 

4.1. Призеры Акции определяются в 

следующем порядке:  

4.1.1. В период с «20» ноября 2017 г. по «16» 

декабря 2017 г. Участник, зарегистрировавший 

Чек, подтверждающий покупку Продукции Киндер, 

на сумму, необходимую для участия в Акции в 

соответствии Правилами Акции, после успешного 

прохождения процедуры модерации, обладает 

правом на получение Подарка Акции. При этом 

все чеки Участника (не более 3 (трех) чеков) 
должны соответствовать требованиям Правил 

Акции. 

4.2. Подарки Акции получат только первые 

4000 (четыре тысячи) Участников, загрузившие Чек 

на Интернет-ресурсе Акции за весь период 

проведения Акции.  

4.3. Количество Подарков на одного Участника 

ограниченно. На одного Участника полагается не 

более 3 (трех) Подарков Акции, т.е. не более трех 



уақытынан бұрын (2017 жылдың "20" 

қарашасының 00:01 сағатынан (жергілікті 

уақыт бойынша) ерте) алынған болса; 

 Чек Науқанға қатысуға өтінімдер қабылдау 

уақытынан кейін (2017 жылдың "16" 

желтоқсанының 23:59 сағатынан (жергілікті 

уақыт бойынша) кеш) алынған  болса; 

 Чекте Науқанға қатысу үшін талап етілетін 

Киндер Өнімдерінің атаулары мен ассортименті 

болмаса. 

 Чектің сомасы 3000 (үш мың) теңгеден аз 

болса. 

 Чекте осы Ережелердің 3.1.5-

тармақшасында көрсетілген мәліметтер болмаса. 

Чектердің барлық жүктелген суреттері 

Ұйымдастырушының Интернет-ресурсының 

серверіндегі Науқанның Қатысушылары туралы 

мәліметтер бар деректер қорында сақталады, 

онда жолданған Чектер өңделеді. 

3.1.8. Осы Ережелердің 3.1.6-тармақшасында 

анықталған талаптарына сай келетін бір Чек 

Науқанның Қатысушыларына Науқанның 1 (бір) 

Сыйлығын алу құқығын береді (1 Чек = 

Науқанның 1 Сыйлығы).  

3.1.9. Қатысушылар Науқанға қатысу үшін 

ұсынған Чектер (Науқанның Интернет-ресурсына 

жүктелген) модерациядан өтеді, демек, оларды 

Науқанның Ұйымдастырушысы немесе ол 

уәкілеттік берген тұлға осы Ережелердің 3.1.3-

тармақшасына сәйкестігін тексереді. 

Осы Ережелердің 3.1-тармағында көрсетілген 

конклюденттік әрекеттердің барлығы 

орындалғаннан кейін және модерациядан 

өткеннен соң Қатысушы Науқанның Сыйлығын 

алу құқығына ие болады, атап айтқанда 

Киндердің Жаңа жылдық шыршасына билет 

алады. 

Жүктеген Чектері модерациядан өтпеген 

тұлғаларға Чектердің суреттерінің Ереженің 

талаптарыа сай болмауына байланысты 

қабылданбағандығы туралы мәлімдеме 

жолданады. Аталған мәлімдеме тиісті тұлғаның 

Чекті Науқанның Интернет-ресурсына жүктеу 

барысында көрсеткен электрондық поштасына (e-

mail) жолданады. Бұл ретте мұндай тұлға 

қабылданбаған Чектің орнына осы Ережелердің 

3.1.6-тармақшасында көрсетілген талаптарға сай 

басқа Чек жүктей алады. Алайда, жаңадан 

жүктелген Чектің суреті де осы Ережелердің 

3.1.8-тармағына сай модерацядан өтеді.  

3.1.10. Науқанның Қатысушылары 

Науқанның Интернет-ресурсында осы 

Ережелердің талаптары бойынша тіркеген 

Чектерді Науқанның өткізілу мерзімі бойы 

сақтап қою керек. Ұйымдастырушы оның 

тапсырылуын талап етуге құқылы. 

 

4. Науқанның Сыйлығының иелерін 

анықтау тәртібі. 

 

4.1. Науқанның Сыйлығының иелері 

загруженных Фотографий за весь период Акции. 

4.4. Оповещение Участника о получении права 

на Подарок Акции производится при направлении 

на электронную почту, указанную Участником при 

регистрации на Интернет-ресурсе акции, 

электронного билета на посещение «Новогодней 

елки от Киндер» (Подарок Акции). 

 

5. ПОДАРКИ АКЦИИ: 

5.1. Подарком Акции является 1 (один) 

электронный билет, рассчитанный на одного 

взрослого и на одного ребенка в возрасте от 3 

(трех) до 12 (двенадцати) лет, дающий право на 

посещение одного мероприятия и получение 1 

(одного) яйца Киндер Сюрприз 25 гр. и 1 (одной) 

шоколадки Киндер Шоколад 50 гр., 

организованного Организатором Акции, а именно 

Новогодней Елки от Киндер в городах Алматы и 

Астана в следующие даты:  

Город 

Наим

енова

ния 

места 

Адрес 

места 

Время и дата 

проведения 

Новогодней Ёлки 

Астана 

Astana 

Marrio

tt 

Hotel 

Ул.Дос

тык 

дом 2 

 10.00 часов, 

12.30 часов, 

15.00 часов, 16.30 

часов 

(время местное) 

«18» декабря 

2017г. «19» 

декабря 2017г., 

 

 Алматы 

Дом 

прием

ов 

ул. 

Курман

газы, 

44 

 

  

*Дата и время проведения Новогодней Елки от 

Киндер определяются в порядке очерёдности 

загрузки чеков Участниками. 

(ранее и далее по тексту - «Подарок Акции» или 

«Новогодняя Елка Киндер»). 

5.1.1. Общее количество Подарков Акции 

составляет 4 000 (четыре тысячи) штук, из них: 

А) билетов на Новогоднюю Елку Киндер в 

г.Алматы 2000 (две тысячи) штук; 

Б) билетов на Новогоднюю Елку Киндер в г.Астана 

2000 (две тысячи) штук. 

5.1.2. Изображение:  

 
 

5.2. Подарок Акции (содержание) может не 

совпадать с ожиданиями Участников и может не 

соответствовать изображению такого Подарка, 

содержащийся на рекламно-информационных 



мынадай тәртіппен анықталады:  

4.1.1. 2017 жылдың "20" қарашасынан бастап 

2017 жылдың "16" желтоқсанына 

дейінгі аралықта Науқанға қатысу үшін 

қажетті сомаға Киндер Өнімін сатып 

алғандығын растайтын Чекті тіркеген 

Қатысушы модерациядан өткеннен кейін 

Науқанның Сыйлығын алу құқығына ие 

болады. Бұл ретте Қатысушының барлық 

Чектерінің (3 (үш) чек)  осы Ереже 

талаптарына сай болуы керек. 

4.2. Науқанның Сыйлығын Науқанның өткізілу 

мерзімі ішінде Науқанның Интернет-ресурсына 

алғашқы болып Чек жүктеген 4000 (төрт мың) 

Қатысушы ғана алады.  

4.3. Бір Қатысушысы алатын Сыйлықтар саны 

шектеулі. Бір Қатысушыға Науқанның 3 (үш) 

Сыйлығын алуға болады, демек, Науқанның 

өткізілу мерзімі ішінде жүктелген фотосуреттер 

санының үштен артық болмауы тиіс. 

4.4. Қатысушыға Науқанның Сыйлығына ие 

болғандығын хабарлау Қатысушы Науқанның 

Интернет-ресурсында тіркелу барысында 

көрсеткен электрондық поштасына "Киндердің 

Жаңа жылдық шыршасына" баратын 

электрондық билетті (Науқанның Сыйлығын) 

жолдау арқылы жүзеге асырылады. 

 

5. НАУҚАННЫҢ СЫЙЛЫҚТАРЫ: 

5.1. Науқанның "Сыйлығы" бір ересек адамға 

және жасы 3 (үштен) бастап 12 (он екіге) дейінгі 

бір балаға арналған 1 (бір) электрондық билет 

болып табылады, ол бір шараға, атап айтқанда 

Науқанның Ұйымдастырушысы төменде 

көрсетілген күндері Алматы және Астана 

қалаларында өткізетін Киндердің Жаңа жылдық 

Шыршасына қатысу және 1 (бір) 25 гр. Киндер 

Сюрприз жұмыртқасын, 1 (бір) 50 гр. Киндер 

Шоколад шоколадын алу құқығын береді:  

Қала 

Орны

ның 

атауы 

Орныны

ң мекен-

жайы 

Жаңа жылдық 

шырша өтетін 

уақыт және күн 

Астана 

Astana 

Marrio

tt 

Hotel 

Достық 

көшесі, 

2-үй 

сағат 10.00, сағат 

12.30 

сағат 15.00, сағат 

16.30 

(жергілікті уақыт) 

2017 ж. "18" 

желтоқсаны және 

2017 ж. "19" 

желтоқсаны Алматы 

Қабыл

дау 

үйі 

Құрман

ғазы к-

сі, 44 

*Киндердің Жаңа жылдық шыршасын өткізу 

күні мен  уақыты Қатысушылардың Чектерді 

жүктеу кезегіне байланысты анықталады. 

(жоғарыда және әрі қарай - «Науқанның 

Сыйлығы»  немесе «Киндердің Жаңа жылдық 

шыршасы»). 

5.1.1. Науқанның Сыйлығының жалпы саны 4 

000 (төрт мың) дана, оның ішінде: 

А) Алматы қаласында болатын 

Киндердің Жаңа жылдық шыршасына 

2000 (екі мың) дана; 

материалах, призванных информировать 

потребителей о проведении Акции. 

5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости 

натуральной части Подарка Акции, замена Подарка 

Акции, частичная выдача Подарка Акции 

Организатором не производится. 

 

6. Порядок предоставления Подарка 

Акции. 

6.1. После успешного прохождения процедуры 

модерации Призер Акции, получает Подарок 

Акции на указанный при загрузке Чека 

электронный адрес.  

6.2. Факт выдачи Подарка Акции Оператором 

Акции или уполномоченным лицом, Призеру 

Акции, подтверждается направлением 

электронного билета на посещение Новогодней 

елки от Киндер на электронный адрес Призера. 

6.3. Обязанность Организатора (Оператора) по 

вручению Подарка Акции, считается выполненной 

с момента отправки Подарка Акции Призеру 

посредством электронной почты.  

6.4. Подарок Акции предоставляется 

(отправляется на указанный Призером при загрузке 

Чека электронный адрес) Призерам до 23:59 часов 

«17» декабря 2017 года.  

6.5. Призер Акции обязуется по запросу 

Оператора Акции сообщить/ предоставить 

следующие личные/ персональные сведения/ 

документы: 

- номер телефона, который был указан Участником 

при загрузке Чека; 

- оригинал загруженного Чека; 

- иная информация/ документы, необходимые для 

получения Призером Подарка Акции в 

соответствии с настоящими Правилами или с 

применимым законодательством РК. 

Непредставление или отказ от предоставления 

сведений и документов, указанных выше, равно как 

и отказ от дачи согласия на обработку 

персональных данных, а равно указание не полной/ 

не достоверной информации, и/или в случае не 

предоставления или несвоевременного 

предоставления всей информации, необходимой 

для получения Подарка Акции означает отказ 

Призера от Подарка Акции. 

 

6.6. Подарок Акции отправляется Призерам 

Акции с даты прохождения модерации Чека 

Участника не позднее 23:59 часов «17» декабря 

2017 г. представителем Оператора Акции по 

указанному электронному адресу, полученному 

Оператором от Призера при загрузке Чека на 

Интернет-ресурсе Акции. 

6.7. В случае если Призер не предоставил 

регламентированные Правилами Акции сведения 

и/или документы, необходимые для получения 

Подарка Акции, либо не воспользовался Подарком 

Акции в сроки, указанные на электронном билете, 

такое действие приравнивается к отказу Призера от 

участия в Акции и/или от Подарков Акции, 

Организатор Акции в праве распорядиться такими 

Подарками на свое усмотрение.  



Б) Астана қаласында болатын Киндердің 

Жаңа жылдық шыршасына 2000 (екі 

мың) дана. 

5.1.2. Суреті:  

 
5.2. Науқанның осы Ережелерде көрсетілген 

Сыйлығының (мазмұнының) Ұйымдастырушы 

Қатысушыларды оның өткізілетіндігі туралы 

ақпараттандыру мақсатында пайдаланатын 

жарнамалық-ақпараттық материалдардағы кез-

келген фотосуреттерінен немесе кескіндік 

бейнелерінен өзгеше болуы мүмкін. 

5.3. Науқанның Қатысушысы Науқанның 

Ұйымдастырушысынан Сыйлықтың заттай 

түрінің орнына Сыйлықтың ақшалай баламасын 

беруді талап етуге құқылы емес. 

 

6. Науқанның Сыйлығын беру тәртібі. 

6.1. Модерация үрдісінен өткеннен кейін 

Науқанның Сыйлығының иесі Чекті жүктеу 

барысында көрсеткен электронды поштаның 

мекен-жайынан Науқанның Сыйлығын алады.  

6.2. Науқанның Операторының немесе оның 

құзырлы тұлғасының Науқанның Қатысушысына 

Науқанның Сыйлығын беру айғағы Сыйлық 

иесінің электрондық поштасына Киндердің Жаңа 

жылдық шыршасына баруға арналған билеттің 

жолдануымен расталады. 

6.3. Ұйымдастырушының (Оператордың) 

Науқанның Сыйлығын табыс ету бойынша 

міндеті Сыйлық иесіне Науқанның Сыйлығы 

электрондық пошта арқылы жөнелтілген 

уақыттан бастап орындалған деп саналады.  

6.4. Науқанның Сыйлығының иесіне 

(Сыйлық иесі Чекті жүктеу барысында көрсеткен 

электрондық поштаға) 2017 жылдың "17" 

желтоқсанының 23:59 сағатына дейін 

жолданады.  
6.5. Науқанның Сыйлығының иесі 

Науқанның Операторының талабы бойынша 

мынадай жеке/ дербес мәліметтерді/ құжаттарды 

беруге міндетті: 

- Қатысушы Чекті жүктеу барысында тіркеген 

телефон нөмірі; 

- жүктелген Чектің түпнұсқасы; 

- Сыйлық иесінің осы Ережелерге немесе 

қолданыстағы ҚР заңнамасына сай Науқанның 

Сыйлығын алуға қажетті өзге ақпарат/ құжат. 

Жоғарыда аталған мәліметтер мен 

құжаттарды бермеу немесе оларды беруден бас 

тарту, дербес деректерді өңдеуге келісім 

беруден бас тарту сияқты, Науқанның 

6.8. В случае нарушения Участником Акции 

обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора и/или 

Оператора убытков, Участник Акции обязан 

возместить такие убытки в полном объеме. 

6.9. Организатор не отвечает за какие-либо 

последствия действий/бездействия Участника, 

признанных ошибочными, включая (кроме всего 

прочего) понесенные последним затраты. 

6.10. Организатор, а также лица, 

уполномоченные Организатором на организацию и 

проведение Акции, не несут ответственности за 

технические сбои сети оператора связи или 

интернет - провайдера, к которой подключен 

компьютер Участника Акции; за 

действия/бездействия оператора сотовой или 

интернет связи, к которой подключен компьютер 

Участника Акции. 

 

7. Условия, порядок, место и сроки 

получения Подарка Акции. 

 

7.1. Для получения Подарка Акции Призеры 

обязаны: 

 

7.1.1. После получения Подарка Акции, а именно 

электронного билета, который содержит 

информацию о месте, дате и времени проведения 

Новогодней Елке от Киндер, посредством 

электронной почты от Оператора Акции, явиться с 

ребенком в возрасте от 3 (трех) до 12 (двенадцати) 

лет в указанное место, дату и время на билете; 

7.1.2. Предъявить Оператору Акции следующие 

сведения и документы: 

- электронный билет на Новогоднюю Елку от 

Киндер. 

 

7.2. Организатор имеет право использовать 

невостребованные Подарки Акции по своему 

усмотрению. 

 

8. Порядок востребования Подарка по 

истечении сроков получения Подарка Акции: 

Условиями Акции не предусмотрено хранение 

невостребованных Подарков и возможность их 

востребования по истечении 19 декабря 2017 

года.   

Все невостребованные до 19 декабря 2017 года 

Подарки остаются в собственности 

Организатора, который может использовать их 

по своему усмотрению.  

 

9. Участники Акции информируются об 

условиях и сроках ее проведения посредством 

размещения полных условий проведения Акции в 

общем доступе в глобальной сети Интернет по 

адресу (на домене) www.kinder-promo.kz. 

10. Краткие условия Акции можно узнать: 

9.1. На Интернет-ресурсе Акции: www.kinder-

promo.kz. 

10. В случае досрочного прекращения 

проведения Акции информация об этом будет 

размещена Оператором на Интернет-ресурсе 



Жүлдесін алу үшін қажетті ақпараттарды 

толық көрсетпеу/ жалған ақпараттарды 

көрсету және/немесе басқа да ақпараттарды 

бермеу немесе оларды уақытында бермеу 

Жеңімпаздың Науқанның Апта сайынғы 

Жүлдесін алудан бас тартуы болып саналады. 

 

6.6. Науқанның Сыйлығын иесіне Науқан 

Қатысушысының Чегі модерациядан өткен 

сәттен бастап 2017 жылдың "17" желтоқсанының 

23:59 сағатынан кешікпейтін уақытта Науқанның 

Операторы немесе оның өкілі Операторға 

Сыйлық иесі Науқанның Интернет-ресурсына 

Чекті жүктеу барысында көрсеткен электрондық 

пошта мекен-жайына жолдайды. 

6.7. Егер Сыйлық иесі Науқанның 

Ережелерінде қарастырылған Науқанның 

Сыйлығын алу үшін қажетті мәліметтерді 

және/немесе құжаттарды электрондық билетте 

көрсетілген мерзімде бермеген болса, мұндай 

әрекет Сыйлық иесінің Науқанға қатысудан 

және/немесе Науқанның Сыйлығынан бас тартуы 

деп бағаланады, ал Науқанның 

Ұйымдастырушысы мұндай Сыйлықтарды өз 

бетінше пайдалануға құқылы.  

6.8. Науқанның Қатысушысы осы 

Ережелерде қарастырылған талаптарды бұзу 

салдарынан Ұйымдастырушы және/немесе 

Оператор шығын шегетін болса, Науқанның 

Қатысушысы осындай шығынды толық көлемде 

қайтаруға міндетті. 

6.9. Ұйымдастырушы Қатысушының шеккен 

шығындарын (бұдан өзге де жағдайларды) қоса 

алғанда, Қатысушының қате болып танылған 

әрекетінің/әрекетсіздігінің қандай да бір салдары 

үшін жауапты емес. 

6.10. Ұйымдастырушы, сондай-ақ 

Ұйымдастырушының Науқанды ұйымдастыруға 

және өткізуге құзырлы тұлғалары байланыс 

операторы желісінің немесе Науқан 

Қатысушысының компьютері жалғанған 

Интернет-провайдерінің желісінде болуы 

ықтимал техникалық кемшіліктер үшін жауапты 

емес. 

 

7. Науқанның Сыйлығын алу тәртібі, орны 

және мерзімдері 

 

7.1. Науқанның Сыйлығын алу үшін: 

 

7.1.1. Науқанның Сыйлығын, атап айтқанда 

Киндердің Жаңа жылдық шыршасы өткізілетін 

уақыт пен орын туралы ақпарат көрсетілген 

электрондық билетті электрондық пошта арқылы 

Науқанның Операторынан алғаннан кейін жасы 3 

(үштен) бастап 12 (он екіге) дейінгі аралықтағы 

баламен көрсетілген жерге, тиісті уақытта бару 

керек; 

7.1.2. Науқанның Операторына келесі 

мәліметтерді және құжаттарды тапсыру 

қажет: 

- Киндердің Жаңа жылдық шыршасына баратын 

Акции. 

11. В случае изменений Правил Акции, а 

также ее приостановления или отмены Оператор 

информирует об этом Участников путем 

размещения соответствующего объявления на 

Интернет-ресурсе Акции. 



электрондық билет. 

 

7.2. Ұйымдастырушы талап етілмеген 

Науқанның Сыйлықтарын өз қалауы бойынша 

пайдалануға құқылы. 

 

8. Науқанның Сыйлығын алу уақыты 

аяқталғаннан кейін Сыйлықты талап ету 

тәртібі: 

Науқанның шарттары бойынша Науқанның талап 

етілмеген Сыйлықтарын сақтау және 2017 

жылдың "19" желтоқсанынан соң талап ету 

мүмкіндігі қарастырылмаған.   

2017 жылдың «19» желтоқсанына дейін талап 

етілмеген барлық Сыйлықтар 

Ұйымдастырушының иелігінде қалады және 

Ұйымдастырушы талап етілмеген Сыйлықтарды 

өз бетінше пайдалануға құқылы.  

 

9. Науқанның Қатысушылары оның шарттары 

мен өткізілу мерзімдері туралы ақпараттарды 

Науқанның өткізілуі туралы Ереженің толы 

нұсқасын дүниежүізілік Интернет желісіндегі 

www.kinder-promo.kz (доменінен) алады. 

10. Науқанның қысқаша шарттарын қараңыз: 

9.1. Науқанның Интернет-ресурстарынан: 

www.kinder-promo.kz. 

10. Науқанды өткізу мерзімінен бұрын 

тоқтатылған жағдайда бұл туралы ақпаратты 

Оператор Науқанның Интернет-ресурсында 

орналастырады. 

11. Науқанның Ережелері өзгерген, сондай-ақ 

ол тоқтатыла тұрған немесе өткізілмейтін 

жағдайда Оператор бұл туралы Қатысушыларға 

хабарландыруды Науқанның Интернет-

ресурсында орналастыру арқылы хабарлайды.  

 

 

 

http://www.kinderchocolate.kz/
http://www.kinderchocolate.kz/

