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«Huggies® чектік белсенділік» 
Жарнамалық акциясын өткізу ережелері 

  Алматы қ.                                                                       
                                              2022 жыл 1 қараша 

   
Ынталандырушы іс-шара – «Huggies® чектік белсенділік» 

жарнамалық акциясы туралы жалпы мәлімет:   

 
ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР  

Егер осы Ережеде басқасы тікелей айтылмаса, онда оларда 
қолданылатын бас əріппен жазылған терминдер мен 
анықтамалардың түсіндірмесі келесідей:  

«Ынталандырушы іс-шара» немесе «Акция» – «Huggies® 
чектік белсенділік» жарнамалық акциясы мақсаты 
тұтынушылар арасында «Kotex®» тауар белгісін жылжыту, 
«Kotex®» тауар белгісінің өнімдеріне тұтынушылардың, соның 
ішінде әлеуетті тұтынушылардың назарын аудару, 
тұтынушылардың өнімді сынақтан өткізуіне көбірек мүмкіндік 
беру, қазақстандық нарықта сатылымның өсуін ынталандыру 
болып табылатын шара болып табылады. 
«Ереже» – осы Акция ережесі.   
«Акцияға қатысатын Тауар» немесе «Өнім» – Huggies® 
брендінің жөргектері немесе түрсилері. 
Ереже мәтіні бойынша Өнімге сілтемелер анықтамада 
көрсетілген тікелей өнімді ғана білдіреді.  
Акция өткізілетін кезеңдегі Өнімнің құны Акция өткізілетін 
мерзімдерден тыс кездегі Өнім құнынан аспайды. Осылайша, 
Өнімді сатып алғанда, Қатысушы Акцияны өткізуге байланысты 
ешқандай қосымша ақы төлемейді. 
Акцияға қатысатын Өнімде Өнімнің Акцияға қатысатынын 
куәландыратын қандай да бір қосымша стикерлер, жапсырмалар 
және кез келген өзге белгілер жоқ.  
«Акцияны өткізу кезеңі» – Акцияның өткізілетін кезеңі 
Ереженің 1.2-т. көрсетілген.   
«Кепілдендірілген Жүлделер» – Ереженің 2.1.1-
тармақшасында көрсетілген жүлделер. 
«Аралық Жүлделер» – Ереженің 2.1.2-тармақшасында 
көрсетілген жүлделер. 
«Бас Жүлделер» – Ереженің 2.1.3-тармақшасында көрсетілген 
жүлделер. 
«Акция Жүлделері (Жүлделер)» – Ереженің 2-бөлімінде 
көрсетілген Акцияның барлық жүлдесі.  
«Ұтыс ойындарының Жеңімпаздары (Жеңімпаздар)» – 
Ережеге сәйкес Акцияда ұтысқа тігілетін Аралық және Бас 
Жүлделерді ұту ойынында жеңімпаз болып таңдалған Акцияға 
Қатысушылар. 
«Ұтыс ойын» – Акцияға Қатысушылар арасында Ережеде 
белгіленген тәртіппен Бас жүлде жеңімпаздарын (алушыларды) 
анықтау рәсімі.    
«Telegram-бот» – https://t.me/HuggiesKZ_bot мекенжайы 
бойынша «Telegram» мессенджеріндегі сервис, оның көмегімен 
Қатысушылар Акция ережесімен танысуға, фискалдық чекті 
жүктеуге, оны тіркеуге және ұялы телефон нөмірін енгізуге 
мүмкіндік алады.  
 
1. АКЦИЯНЫ ӨТКІЗУДІҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ 
1.1. Акцияға Акция өткізілетін кезеңде Акция өткізілетін 
аумақта «Magnum», «Корзинка», «Small», «Flip», «Дина», 

Правила проведения рекламной акции 
«Huggies® чековая активация» 

  г. Алматы                                                                      
                                             1 ноября 2022 года 

   
Общие сведения о стимулирующем мероприятии – 

рекламной акции  
«Huggies® чековая активация»: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Если иное прямо не оговорено настоящими Правилами, термины 
и определения с заглавной буквы, применяемые в них, будут иметь 
следующее толкование:  

«Стимулирующее мероприятие» или «Акция» – рекламная 
акция «Huggies® чековая активация» представляет собой 
мероприятие, целью которого является продвижение товарного 
знака «Huggies®» среди потребителей, привлечение внимания 
потребителей, в том числе потенциальных, к продукту под 
товарным знаком «Huggies®», предоставления большей 
возможности апробации продукта потребителями, 
стимулирования роста продаж на казахстанском рынке. 
«Правила» – настоящие правила Акции.  
«Товар, участвующий в Акции» или «Продукция» – 
подгузники или трусики под брендом Huggies®. 
Ссылки по тексту Правил на Продукцию означают 
непосредственно только продукцию, указанную в определении.  
Стоимость Продукции в Период проведения Акции не превышает 
стоимости Продукции вне сроков проведения Акции. Таким 
образом, покупая Продукцию, Участник не вносит никакой 
дополнительной платы, связанной с проведением Акции. 
Продукция, участвующая в Акции, не имеет каких-либо 
дополнительных стикеров, наклеек и любых иных обозначений, 
свидетельствующих о том, что Продукция участвует в Акции.  
«Период проведения Акции» - период проведения Акции указан 
в п. 1.2. Правил.   
«Гарантированные Призы» – призы, указанные в пп. 2.1.1. 
Правил. 
«Промежуточные Призы» - призы, указанные в пп.2.1.2 Правил. 
 
«Главные Призы» – призы, указанные в пп. 2.1.3. Правил. 
 
«Призы Акции (Приз(-ы))» – все призы Акции, указанные в 
разделе 2 Правил.  
«Победитель(-и) Розыгрышей (Победитель(-и))» – Участники 
Акции, выбранные победителями в Розыгрыше Промежуточных и 
Главных Призов, разыгрываемых в Акции в соответствии с 
Правилами. 
«Розыгрыш» - процедура определения среди Участников Акции 
победителей (получателей) Главных призов в порядке, 
определенном Правилами.    
«Telegram-бот» – сервис в мессенджере «Telegram» по адресу: 
https://t.me/HuggiesKZ_bot, с помощью которого Участники 
имеют возможность ознакомиться с правилами Акции, загрузить 
фискальный чек, зарегистрировать его и внести номер своего 
мобильного телефона.  
 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
1.1 В Акции участвуют потребители, которые осуществили 
покупку Продукции в количестве не менее 1 (одной) единицы 

https://t.me/HuggiesKZ_bot
https://t.me/HuggiesKZ_bot
https://t.me/HuggiesKZ_bot
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«Arbuz», «Диона», «Анвар», «Фиркан»,  «Баян-Сұлу», «Аян», 
«Детский мир», «Blisstay» супермаркеттер/дүкендер желісінің 
кез келген сауда орнында бір фискалдық чекпен Өнім 
қаптамасының кемінде 1 (бір) бірлігі мөлшерінде Өнім сатып 
алған және Акция өткізілетін кезеңнен кешіктірмей Telegram-bot 
арқылы фискалдық чекті (чектерді) тіркеген тұтынушылар 
қатысады.  
Акция лотерея емес.  
Акция Ережеге сәйкес ашық жария ынталандырушы 
жарнамалық іс-шара ретінде өткізіледі. 
1.1.1. Акцияны Ұйымдастырушы Акцияға 
Қатысушы фискалдық чекті Telegram-ботқа тіркеген күннен 
бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде фискалдық чекті оның 
түпнұсқалығына модерациядан (тексеруден) өткізеді және 
фискалдық чек Акция ережесіне сәйкес келген жағдайда, 
Ұйымдастырушы фискалдық чекті растайды, сөйтіп 
Қатысушыларға Telegram-ботта Кепілдендірілген жүлделерді 
алуға мүмкіндік беріледі. Акцияны Ұйымдастырушы Ережеге 
сәйкес Қатысушының деректерін (атын, туған күнін, ұялы 
телефон нөмірін, электрондық пошта мекенжайын) жинайды.  
1.1.2. Барлық тіркелген фискалдық чектер 
Бас және Аралық жүлделер ұту ойынына автоматты түрде 
қатысады.  
 
1.2. Акция өткізілетін мерзім: 2022 жылдың 1 қарашасы 
сағат 00:01 бастап 2022 жылдың     31 желтоқсаны сағат 23:59 
дейін (осы жерде және әрі қарай мәтін бойынша барлық күндер 
қамтылған, Астана қ. уақыты бойынша көрсетіледі). 
1.2.1. Фискалдық чектерді тіркеу мерзімі: 2022 жылдың 1 
қарашасы сағат 00:01 бастап 2022 жылдың 31 желтоқсаны сағат 
23:59 дейін. 
1.2.2. Бас жүлде ұту ойындарының Жеңімпаздарын 
анықтаудың жалпы мерзімі: 2022 жылдың 1 қарашасы мен 
2022 жылдың 31 желтоқсаны аралығы. 
1.2.3. Ұтыс ойын өткізілетін және Аралық жүлде 
Жеңімпаздарын анықтау күні:  

 
№  

 
Аралық жүлде 

Ұтыс ойынға 
қатысатын 
фискалдық 

чектер 
тіркелген кезең  

Аралық  
жүлде ұту 
ойындары 
өткізілетін 

күн 
1. 2. 3. 4. 
 
1. 

«Marwin» 
дүкендер 
желісінде кез 
келген тауарды 
сатып алуға 
арналған 
номиналы 10 000 
(он мың) 
теңгелік онлайн-
сертификат. 
Әр Жеңімпазға 
бір онлайн 
сертификаттан 
беріледі. 
 
Аралық 
жүлделерді ұту 
ойынына 
қатысатын 

Астана қ. уақыты 
бойынша 2022 
жылдың 1 
қарашасы сағат 
00:01 бастап 2022 
жылдың 30 
қарашасы сағат 
23:59 дейін 
 

Астана қ. 
уақыты 
бойынша 2022 
жылдың 9 
желтоқсаны 
сағат 15:00   

упаковки Продукции в одном фискальном чеке в любой 
торговой точке сети супермаркетов/магазинов «Magnum», 
«Корзинка», «Small», «Flip», «Дина», «Arbuz», «Диона», «Анвар», 
«Фиркан», «Баян-Сулу», «Аян», «Детский мир», «Blisstay» на 
Территории проведения Акции в Период проведения Акции и 
зарегистрировали фискальный(-е) чек(-и) через Telegram-bot не 
позднее Периода проведения Акции.  
Акция не является лотереей.  
Акция проводится в соответствии с Правилами, как открытое 
публичное стимулирующее рекламное мероприятие. 
1.1.1 Организатор Акции в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня регистрации Участником Акции фискального чека 
в Telegram-бот проводит модерацию (проверку) фискального чека 
на его оригинальность и, в случае, если фискальный чек 
соответствует правилам Акции, Организатор подтверждает 
фискальный чек и таким способом дает возможность получения 
Участником Гарантированного Приза в Telegram-бот. 
Организатор Акции осуществляет сбор данных Участника (имя, 
дату рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной 
почты) в соответствии с Правилами.  
1.1.2 Все зарегистрированные фискальные чеки автоматически 
участвуют в розыгрыше Главных и Промежуточных призов.  
 
 

1.2 Период проведения Акции: с 00:01 часов 1 ноября 2022 
года по 23:59 часов 31 декабря 2022 года (здесь и далее по 
тексту все даты включительно, указываются по времени 
г. Астана). 

1.2.1 Срок регистрации фискальных чеков: с 00:01 часов 1 
ноября 2022 г. по 23:59 часов 31 декабря 2022 г. 
 

1.2.2 Общий срок определения Победителей Розыгрышей 
Главных Призов: с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 
2022 года. 

1.2.3 Даты проведения Розыгрышей и определения 
Победителей Промежуточных призов: 

 
№  

 
Промежуточный 
Приз 

Период, в котором 
зарегистрированы 
фискальные чеки, 

участвующие в 
Розыгрыше  

Дата 
проведения 
Розыгрыша 

Промежуточных 
Призов 

1. 2. 3. 4. 
 
1. 

Онлайн-
сертификат 
номиналом 10 
000 (десять 
тысяч) тенге на 
покупку любых 
товаров в сети 
магазинов 
«Marwin». 
Выдается по 
одному онлайн-
сертификату на 
каждого 
Победителя. 
 
Общее 
количество 
онлайн-
сертификатов, 

с 00:01 часов 1 
ноября 2022 года по 
23:59 часов 30 
ноября 2022  года 
по врмени г. Астана 

9 декабря 2022 г. 
в 15:00  часов по 
времени  г. 
Астана 
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онлайн-
сертификаттард
ың жалпы саны – 
20 (жиырма) 
дана. 
 
 

2. «Marwin» 
дүкендер 
желісінде кез 
келген тауарды 
сатып алуға 
арналған 
номиналы 10 000 
(он мың) 
теңгелік онлайн-
сертификат. 
Әр Жеңімпазға 
бір онлайн 
сертификаттан 
беріледі. 
 
Аралық 
жүлделерді ұту 
ойынына 
қатысатын 
онлайн-
сертификаттард
ың жалпы саны – 
10 (он) дана. 
 
 

Астана қ. уақыты 
бойынша 2022 
жылдың 1 
желтоқсаны сағат 
00:01 бастап 2022 
жылдың 15 
желтоқсаны сағат 
23:59 дейін 
 

Астана қ. 
уақыты 
бойынша 2022 
жылдың 23 
желтоқсаны 
сағат 15:00   

3. «Marwin» 
дүкендер 
желісінде кез 
келген тауарды 
сатып алуға 
арналған 
номиналы 10 000 
(он мың) 
теңгелік онлайн-
сертификат. 
Әр Жеңімпазға 
бір онлайн 
сертификаттан 
беріледі. 
 
Аралық 
жүлделерді ұту 
ойынына 
қатысатын 
онлайн-
сертификаттард
ың жалпы саны – 
10 (он) дана. 
 
 

Астана қ. уақыты 
бойынша 2022 
жылдың 16 
желтоқсаны сағат 
00:01 бастап 2022 
жылдың 31 
желтоқсаны сағат 
23:59 дейін 
 

Астана қ. 
уақыты 
бойынша 2023 
жылдың 17 
қаңтары сағат 
15:00   

 
1.2.4 Ұтыс ойындар өткізілетін және Бас жүлде 
Жеңімпаздарын анықтайтын күндер: 
 

участвующих в 
розыгрыше 
Промежуточных 
призов, – 20 
(двадцать) штук.  
 

2. Онлайн-
сертификат 
номиналом 10 
000 (десять 
тысяч) тенге на 
покупку любых 
товаров в сети 
магазинов 
«Marwin». 
Выдается по 
одному онлайн-
сертификату на 
каждого 
Победителя. 
 
Общее 
количество 
онлайн-
сертификатов, 
участвующих в 
розыгрыше 
Промежуточных 
призов, – 10 
(десять) штук.  
 

с 00:01 часов 1 
декабря 2022 года 
по 23:59 часов 15 
декабря 2022  года 
по времени г. 
Астана 

23 декабря 2022 г. 
в 15:00 часов по 
времени г. 
Астана 

3. Онлайн-
сертификат 
номиналом 10 
000 (десять 
тысяч) тенге на 
покупку любых 
товаров в сети 
магазинов 
«Marwin». 
Выдается по 
одному онлайн-
сертификату на 
каждого 
Победителя. 
 
Общее 
количество 
онлайн-
сертификатов, 
участвующих в 
розыгрыше 
Промежуточных 
призов, – 10 
(десять) штук.  
 

с 00:01 часов 16 
декабря 2022 года 
по 23:59 часов 31 
декабря 2022  года 
по времени г. 
Астана 

17 января 2022 г. 
в 15:00 часов по 
времени  г. 
Астана 

 
1.2.4 Даты проведения Розыгрышей и определения 

Победителей Главных Призов:  
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№  

 
Бас жүлде 

Ұтыс ойынға 
қатысатын 
фискалдық 

чектер 
тіркелген 

кезең 

Бас жүлде 
ұту 

ойындары 
өткізілетін 

күндер 

1. 2. 3. 4. 
 
1. 

Roborock S7+ 
робот 
шаңсорғышы, саны 
1 (бір) дана. 

Астана қ. 
уақыты 
бойынша 2022 
жылдың 1 
қарашасы сағат 
00:01 бастап 
2022 жылдың 
30 қарашасы 
сағат 23:59 
дейін 
 

Астана қ. 
уақыты 
бойынша 2022 
жылдың 14 
желтоқсаны 
сағат 15:00   

2. Жалпы сомасы 500 
000 (бес жүз мың) 
теңгеге тең 
Huggies® 
жөргектерінің бір 
жылдық қоры. 
 
 

Астана қ. 
уақыты 
бойынша 2022 
жылдың 1 
желтоқсаны 
сағат 00:01 
бастап 2022 
жылдың 31 
желтоқсаны 
сағат 23:59 
дейін 
 

Астана қ. 
уақыты 
бойынша 2023 
жылдың 20 
қаңтары сағат 
15:00   

 
 
1.3. Акция өткізілетін аумақ – Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағы. Акция «Magnum», «Корзинка», 
«Small», «Flip», «Дина», «Arbuz», «Диона», «Анвар», «Фиркан», 
«Баян-Сұлу», «Аян», «Детский мир», «Blisstay»  
супермаркеттер/дүкендер желісінің барлық сауда орындарында 
өткізіледі (тізімі Telegram-ботта көрсетілген), осы Акцияға 
көрсетілген супермаркеттер желісінен Өнімді сатып алған 
Қатысушылар ғана қатысады. 
 
1.4. Акцияға қатысушы (қатысушылар) – Қазақстан 
Республикасының (ҚР) барлық азаматтары, сондай-ақ 
нәтижесінде фискалдық чектің фотосуретін Telegram-ботта 
тіркеген, 18 (он сегіз) жасқа толған, ҚР аумағында тұратын, 
Ереженің 4.1-т. көзделген барлық іс-әрекеттерді тиісті түрде 
орындаған, ҚР тұруға берілген ықтиярхаты бар тұлғалар. 
 
1.5. Ережеге сәйкес анықталған Жеңімпаздарға Акция 
Жүлделерін берудің жалпы мерзімі – тиісті жеңімпаз 
(жеңімпаздар) анықталған және жарияланған күннен бастап 
күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейді. 
 
1.6. Акцияны өткізу ережесі Акция өткізілетін тұлғалар 
тобын, Акцияны өткізу әдісін, Акция Жүлделерін ұту 
ойындарының өткізу тәртібін, Акция Жүлделерін ұту 
ойындарының нәтижелерін жариялау тәртібі мен мерзімін, 
Акция Жүлделерінің иелерін анықтау тәртібі мен жариялау 

 
№  

 
Главный Приз 

Период, в 
котором 

зарегистрирова
ны 

фискальные 
чеки, 

участвующие в 
Розыгрыше  

Даты 
проведения 

Розыгрышей 
Главных 
Призов 

1. 2. 3. 4. 
 
1. 

Робот-пылесос 
Roborock S7+, в 
количестве 1 (одна) 
штука. 

с 00:01 часов 1 
ноября  2022 
года по 23:59 
часов  30 ноября 
2022  года по 
времени г. 
Астана 

14 декабря 
2022 г. в 15:00 
часов по 
времени  г. 
Астана  

2. Годовой запас 
подгузников 
Huggies® на общую 
сумму 500 000 
(пятьсот тысяч) 
тенге. 

с 00:01 часов 1 
декабря 2022 
года по 23:59 
часов 31 декабря 
2022  года по 
времени г. 
Астана 

20 января 2023 
г. в 15:00 часов 
по времени  г. 
Астана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Территория проведения Акции – вся территория 
Республики Казахстан. Акция проводится во всех 
торговых точках сети супермаркетов/магазинов 
«Magnum», «Корзинка», «Small», «Flip», 
«Дина», «Arbuz», «Диона», «Анвар», «Фиркан», «Баян-
Сулу», «Аян», «Детский мир», «Blisstay»  (перечень 
указан в Telegram-боте) что означает, что в Акции 
принимают участие только Участники, купившие 
Продукцию в данной указанной сети супермаркетов. 

1.4 Участник(-и) Акции – все граждане Республики 
Казахстан (РК), а также лица, имеющие вид на 
жительство в РК, достигшие 18 (восемнадцати) лет, 
проживающие на территории РК, совершившие 
надлежащим образом все действия, предусмотренные п. 
4.1. Правил, результатом которых является регистрация 
фотографии фискального чека в Telegram-бот. 

1.5 Общий срок предоставления Призов Акции 
Победителям, определенным в соответствии с 
Правилами, – не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
с даты определения и объявления соответствующего(-их) 
Победителя(-ей). 

1.6 Правила проведения Акции определяют круг лиц, среди 
которых проводится Акция, механику проведения Акции, 
порядок проведения розыгрыша Призов Акции, порядок 
и сроки объявления результатов розыгрыша Призов 
Акции, порядок определения и сроки объявления 
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мерзімін, Жүлделердің көлемі мен пішінін, оларды 
тапсыру/беру орны мен тәртібін белгілейді. 
1.7. Акцияға Тапсырыс беруші, Ұйымдастырушылар 
және Серіктес: 
Акцияға Тапсырыс беруші әрі қарай «Тапсырыс беруші» 
немесе «Акцияға Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қазақстан, 
Алматы қ., Медеу ауд., 050059, Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 240 
Г-үй мекенжайында орналасқан «Кимберли-Кларк Қазақстан» 
ЖШС (БСН 130840021730) болып табылады, шұғыл байланыс 
телефоны: 8 800 070 89 10; 
Акцияны Ұйымдастырушы:  
- әрі қарай «Ұйымдастырушы» немесе «Акцияны 
Ұйымдастырушы» деп аталатын, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес тіркелген және әрекет ететін (БСН 
080940016121) заңды тұлға «OPENEYES» (Опенайс) ЖШС 
болып табылады. Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 120-үй, 4-кеңсе. 
Ұйымдастырушы Тапсырыс берушімен Акцияны өткізуге шарт 
жасасты, осындай шарт бойынша міндеттемелерді орындау 
кезінде өз атынан, бірақ Тапсырыс берушінің есебінен және 
тапсыруымен/тапсырмасы бойынша әрекет етеді. 
Ұйымдастырушы Акция өткізілетін кезеңде осы Ережеге сәйкес 
Акцияға қатысу нәтижесінде Акцияға қатысқаны үшін 
жүлделерді (Акция Жүлделерін) алуға құқы бар тұлғаларды 
анықтайды, сондай-ақ Акция Жүлделерін алушыларға таратуды 
(жеткізуді) жүзеге асырады.  
- әрі қарай «Ұйымдастырушы» немесе «Акцияны 
Ұйымдастырушысы» деп аталатын «Умные Технологические 
Решения» ЖШҚ болып табылады, орналасқан мекенжайы: 
127015, Ресей, Мәскеу қ., Черёмушкинская Б. көш., 34-үй, 621-
үй-жай/бөлме, СТСН/ЕСК 7743218955/771401001, телефон 
нөмірі: +7 (495) 115-82-19. Ұйымдастырушы Тапсырыс 
берушімен Акцияны өткізуге шарт жасасты, осындай шарт 
бойынша міндеттемелерді орындау кезінде өз атынан, бірақ 
Тапсырыс берушінің есебінен және тапсыруымен/тапсырмасы 
бойынша әрекет етеді. Ұйымдастырушы Акцияны өткізу 
барысында чат-ботты әзірлеу, промокодтарды генерациялау, 
техникалық қолдау және басқа да қызметтерді орындайды.   
Акцияның Серіктесі: 
Әрі қарай «Серіктес» немесе «Акцияның Серіктесі» деп 
аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
тіркелген және әрекет ететін (БСН 150640023426) заңды тұлға 
«Инфобип» ЖШС болып табылады, заңды мекенжайы: 
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 
15-үй, "Нұрлы-Тау" кешені, 4В-блок, №3-4в-7 үй-жай, 703-
кеңсе. Тапсырыс беруші Акцияны өткізу үшін смс-хабарламалар 
жіберуді ұйымдастыру үшін Серіктесті тартады. 
 
 
2. АКЦИЯ ЖҮЛДЕЛЕРІ 
2.1. Акция Жүлделері 
2.1.1. Кепілдендірілген Жүлделер Акция шарттарына сәйкес 
келетін бірінші фискалдық чекті тіркеу кезінде Акцияға 
Қатысушыларға бір уақытта беріледі (екінші және одан кейінгі 
фискалдық чекті тіркеу кезінде Кепілдендірілген Жүлде 
берілмейді): 

- жүлде – Telegram-ботта фискалдық чекті тіркеу кезінде 
Акцияға Қатысушы көрсеткен ұялы телефон нөмірінің 
теңгерімін екі жүз теңгеге толтыру арқылы беріледі.  
 

обладателей Призов Акции, размер и форму Призов, 
место и порядок их вручения/предоставления. 

1.7 Заказчик, Организаторы и Партнёр Акции: 
 

Заказчиком Акции является ТОО «Кимберли-Кларк Казахстан» 
(БИН 130840021730) Адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-
н, 050059, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.240 Г., телефон горячей 
линии: 8 800 070 89 10, далее именуется «Заказчик» или «Заказчик 
Акции». 
 
Организаторами Акции являются: 
- ТОО «OPENEYES» (Опенайс), юридическое лицо, 
зарегистрированное и действующее в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан (БИН 080940016121), 
юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 
Нұрсұлтан Назарбаева, д. 120, офис 4, далее именуется 
«Организатор» или «Организатор Акции». Организатор 
заключил договор с Заказчиком на проведение Акции, действует 
при выполнении обязательств по такому договору от своего 
имени, но за счёт и по поручению/заданию Заказчика. 
Организатор, в процессе проведения Акции производит 
выявление лиц, имеющих право на получение призов за участие в 
Акции (Призов Акции) в результате участия в Акции согласно 
настоящим Правилам, а также осуществляет рассылку (доставку) 
Призов Акции получателям.  
 
- ООО «Умные Технологические Решения», расположено по 
адресу: 127015, Россия, Москва, ул. Черёмушкинская Б., д 34, 
пом/комн 621, ИНН/КПП 7743218955/771401001, телефонный 
номер: +7 (495) 115-82-19, далее именуется «Организатор» или 
«Организатор Акции». Организатор заключил договор с 
Заказчиком на проведение Акции, действует при выполнении 
обязательств по такому договору от своего имени, но за счёт и по 
поручению/заданию Заказчика. Организатор, в процессе 
проведения Акции, оказывает поддержку по разработке чат-бота, 
генерации промокодов, техническую поддержку и прочие услуги. 
 
 
Партнером Акции является: 
ТОО «Инфобип», юридическое лицо, зарегистрированное и 
действующее в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан (БИН 150640023426),  юридический адрес: Республика 
Казахстан, 050059, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, дом 15, 
комплекс "Нурлы-Тау", блок 4В, пом. №3-4в-7, офис 703, далее 
именуется «Партнёр» или «Партнёр Акции». Партнёр 
привлекается Заказчиком для организации отправки смс-
сообщений для проведения Акции. 
 
 
2 ПРИЗЫ АКЦИИ 
2.1 Призы Акции: 
2.1.1 Гарантированные Призы выдаются Участникам Акции 
единовременно при регистрации первого фискального чека, 
соответствующего условиям Акции (при регистрации второго и 
последующего фискального чека, Гарантированный Приз не 
выдается): 

- приз - получение одной тысячи тенге путем пополнения 
баланса номера мобильного телефона, указанного 
Участником Акции при регистрации фискального чека в 
Telegram-боте. 
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2.1.2 Аралық жүлделер Ұтыс ойын өткізілгеннен кейін 
Ереженің 6-бөлімінде айқындалған тәртіппен Жеңімпаздарға 
беріледі: 
- «Marwin» дүкендер желісінде кез келген тауарды сатып алуға 
берілетін, номиналы 10,000 (он мың) теңгеге тең Онлайн-
сертификат, саны 40 (қырық) дана. 
 

2.1.3. Бас Жүлде Ереженің 6-бөлімінде 
анықталған тәртіппен Ұтыс ойын 
өткізілгеннен кейін Жеңімпаздарға 
беріледі: 

- Roborock S7+ робот шаңсорғышы, саны 1 (бір) дана; 

- Жалпы сомасы 500 000 (бес жүз мың) теңгеге тең Huggies® 
жөргектерінің бір жылдық қоры. 

Акцияға қатысатын Жүлделердің жалпы саны – 4042 (төрт мың 
қырық екі) Жүлде, оның ішінде: 4000 (төрт мың)  
Кепілдендірілген жүлде, 40 (қырық) Аралық Жүлде және 2 (екі) 
Бас жүлде.  

2.2. Ережеде көрсетілген Акция Жүлделері Қатысушыларға 
Акцияның өткізілетінін хабарлауға арналған Тапсырыс беруші 
пайдаланатын жарнама-ақпараттық материалдарда көрсетілген 
осы Жүлделердің кез келген фотосуретінен немесе графикалық 
кескінінен өзгеше болуы мүмкін. Акция Жүлделерінің үлгілері, 
жиынтықтамалары, түстері және кез келген өзге параметрлері 
мен сипаттамалары Тапсырыс берушінің қалауымен 
анықталады және Қатысушылардың болжамдарымен сәйкес 
келмеуі мүмкін. 
2.3. Жүлделер саны Ереженің 2.1-т. көрсетілгенмен 
шектелген.   
2.4. Тапсырыс беруші Ережеде заттай нысанда белгіленген 
Жүлде(-лер) құнының ақшалай баламасын төлемейді, Акцияға 
Қатысушылардың/Жеңімпаздардың тілектері бойынша 
Жүлдені(-лерді) ауыстырмайды.  
 
3. АКЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАР 
3.1. Акцияға ҚР азаматтары, сондай-ақ 18 (он сегіз) жасқа 
толған, ҚР аумағында тұратын, Ережеде көзделген және акцияға 
қатысу үшін қажетті барлық іс-әрекеттерді тиісті түрде 
орындаған, ҚР тұруға берілген ықтиярхаты бар тұлғалар қатыса 
алады. 
3.2. Акцияға Тапсырыс берушінің, Ұйымдастырушының, 
олардың үлестес тұлғаларының қызметкерлері мен уәкілетті 
өкілдері, сондай-ақ осындай қызметкерлер мен өкілдердің 
отбасы мүшелері, сондай-ақ Акцияны ұйымдастыруға 
және/немесе өткізуге тікелей қатысы бар басқа тұлғалардың 
қызметкерлері мен өкілдері, сондай-ақ олардың отбасы 
мүшелері (Акция Ережесіндегі отбасы дегеніміз барлық 
дәрежедегі туыстық) ҚАТЫСА АЛМАЙДЫ. 
 
 
3.3. Қатысушы Өнімді сатып алғанын растайтын фискалдық 
чектің шексіз санын тіркеуге құқылы. 
 
3.4. Акцияға Қатысушы Тапсырыс берушіден 
(Ұйымдастырушыдан) Акция Ережесіне сәйкес Акция туралы 
ақпарат алуды талап етуге құқылы. 
3.5. Жүлделер ұту ойынына қатысқысы келетін 
Қатысушылар Акция Ережесімен белгіленген мерзімде Акцияға 
қатысумен және Жүлделерді алумен байланысты барлық 
әрекеттерді орындауға міндетті. 

2.1.2 Промежуточные призы выдаются Победителям после 
проведения Розыгрыша в порядке, определенном разделом 6 
Правил: 

- Онлайн-сертификат номиналом 10,000 (десять тысяч) 
тенге на покупку любых товаров в сети магазинов 
«Marwin», в количестве 40 (сорок) штук. 
 

2.1.3 Главные Призы выдаются Победителям после 
проведения Розыгрыша в порядке, определённом разделом 6 
Правил: 

- Робот-пылесос Roborock S7+, в количестве 1 (одна) 
штука; 

- Годовой запас подгузников трусиков «Huggies®»  на 
общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. 

 

Общее количество Призов, участвующих в Акции – 4042 (четыре 
тысячи сорок два) Приза, из них: 4000 (четыре тысячи) - 
Гарантированных Призов, 40 ( сорок) Промежуточных Призов и 2 
(два) Главных Приза.  

2.2 Призы Акции, указанные в Правилах, могут отличаться от 
любых фотографий либо графических изображений этих Призов, 
используемых Заказчиком на рекламно-информационных 
материалах, призванных информировать Участников о 
проведении Акции. Модель, комплектация, цвета и любые другие 
параметры, и характеристики Призов Акции определяются на 
усмотрение Заказчика и могут не совпадать с ожиданиями 
Участников. 
 
2.3 Количество Призов ограничено, как указано в п. 2.1. 
Правил.   
2.4 Выплата денежного эквивалента стоимости Приза(-ов), 
определенного(-ых) в натуральной форме Правилами, замена 
Приза(-ов) по желаниям Участников Акции/Победителей 
Заказчиком не производится. 
 
3 УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1 В Акции могут принимать участие граждане РК, а также 
лица, имеющие вид на жительство в РК, достигшие 18 
(восемнадцати) лет, проживающие на территории РК, 
совершившие надлежащим образом все действия, 
предусмотренные Правилами и необходимые для участия 
в акции. 

3.2 В Акции НЕ могут принимать участие работники и 
уполномоченные представители Заказчика, 
Организатора, 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 (для целей 
Правил Акции под семьёй понимаются родственники 
всех степеней родства). 

3.3 Участник вправе произвести регистрацию 
неограниченного количества фискальных чеков, 
подтверждающих покупку Продукции. 

3.4 Участник Акции вправе требовать от Заказчика 
(Организатора) Акции получения информации об Акции 
в соответствии с Правилами Акции. 

3.5 Участники, желающие участвовать в Розыгрышах 
Призов, обязаны выполнять все действия, связанные с 
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3.6. Тапсырыс беруші Қатысушының, соның ішінде 
Жеңімпаздардың жеке басын куәландыратын құжаттарын 
сұратуға және тексеруге құқылы.  
3.7. Акцияға қатыса отырып, осы фискалдық чектерді 
Telegram-ботқа тіркеген Қатысушы Акция шарттарымен және 
Ережелермен танысқанын және сөзсіз келісетінін растайды, 
сондай-ақ Қатысушының Акция Ережесімен таныспағаны 
немесе Акция шарттарын түсінбеуі негізінде Тапсырыс 
берушіге / Ұйымдастырушыға қандай да бір наразылық 
білдіруге құқы жоқ. 
 
3.8. Акцияға Қатысушы (оның ішінде Жеңімпаз(-дар)) 
Акцияға Тапсырыс берушіден Ережеге сәйкес заттай нысанда 
анықталған Жүлденің(-лердің) орнына кез келген Жүлденің 
ақшалай баламасын алуды талап етуге құқысыз. 
 
3.9. Акцияны өткізу мақсатында Тапсырыс берушіге 
(Ұйымдастырушыға) Қатысушылар, соның ішінде Акцияға 
Қатысушылардың дербес деректері туралы ақпарат қажет. 
Акцияға Қатысушылар Ереженің 4.2.1-т. көрсетілген тәртіппен 
нақты және өзекті (анық) деректерді көрсетуге міндеттенеді. 
Акцияға Тапсырыс берушінің (Ұйымдастырушының) Акцияға 
Қатысушылардан алған ақпаратты Ережеде және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды 
қоспағанда, үшінші тұлғаларға беруге құқы жоқ. Қатысушылар 
ерікті түрде ұсынған кез келген ақпаратты, соның ішінде дербес 
деректерді Тапсырыс беруші / Ұйымдастырушы, оның уәкілетті 
өкілдері және/немесе жарнама агенттіктері Акцияны өткізуге 
байланысты мақсаттарда, соның ішінде Акцияға Тапсырыс 
берушінің жарнамалық мақсаттарында ғана пайдалана алады. 

 
3.10. Қатысушылар келіскен жағдайда олармен Акцияға 
қатысу туралы жарнамалық сұхбаттар өткізіледі, олар 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жалпы жұрттың назарына 
жеткізілуі мүмкін. Сондай-ақ Тапсырыс берушінің жарнамалық 
мақсаттары үшін Қатысушыларға қандай да бір сыйақы төлемей 
пайдалана алатын Қатысушылардың бейнелері бар графикалық 
материалдарды дайындау үшін Қатысушылар емін-еркін 
баратын жерлерде немесе көпшілік іс-шараларында суретке 
түсірілуі мүмкін. Ереженің тармағына сәйкес алынған 
Қатысушылардың бейнелері бар зияткерлік меншік 
объектілеріне барлық авторлық құқықтар Тапсырыс берушіге 
тиесілі болады. Тапсырыс беруші Ережеде немесе Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптары 
негізінде көрсетілген жағдайлардан басқа, Қатысушылармен 
жазбаша келіссөздер не өзге де байланыстар жүргізбеуге 
құқылы.   
 
3.11. Қатысушы Акцияға қатыса отырып, Акция – Жүлделер 
ұту ойыны кездейсоқ таңдауға байланысты болатын 
ынталандырушы іс-шара екенін және тиісінше 
Қатысушылардың барлығы Бас жүлде ұту ойынының 
Жеңімпазы бола алмайтынын анық және біржақты түсінеді. 

 
 
4. АКЦИЯҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 
4.1. Акцияға қатысу үшін тұтынушы Акция өткізілетін 
аумақта Акция өткізілетін кезеңде келесі әрекеттерді орындауы 
қажет: 
4.1.1. «Magnum», «Корзинка», «Small»,  «Flip», 

«Дина»,  «Arbuz»,  «Диона», «Анвар», «Фиркан», 

участием в Акции и получением Призов, в установленные 
Правилами Акции сроки. 

3.6 Заказчик оставляет за собой право запросить и проверить 
документы, удостоверяющие личность Участника, в том 
числе Победителей.  

3.7 Принимая участие в Акции, Участник, 
зарегистрировавший данные фискальные чеки в 
Telegram-бот, тем самым подтверждает, что ознакомлен и 
безусловно соглашается с условиями Акции и 
Правилами, и не вправе предъявлять 
Заказчику / Организатору какие-либо претензии на 
основании того, что Участник не был ознакомлен с 
Правилами Акции или недопониманием условий Акции. 

3.8 Участник Акции (в том числе Победитель(-и)) не вправе 
требовать от Заказчика Акции получения денежного 
эквивалента любого из Призов вместо Приза(-ов), 
определенного в натуральной форме согласно Правилам. 

3.9 В целях проведения Акции Заказчику (Организатору) 
необходима информация об Участниках, в том числе, 
персональные данные Участников Акции. Участники 
Акции обязуются указывать точные и актуальные 
(достоверные) данные в порядке, указанном в п.4.2.1 
Правил. Заказчик (Организатор) Акции не вправе 
предоставлять информацию, полученную от Участника 
Акции, третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных Правилами и законодательством 
Республики Казахстан. Любая добровольно 
предоставленная Участниками информация, в том числе 
персональные данные, может быть использована 
Заказчиком / Организатором, его уполномоченными 
представителями и/или рекламными агентствами только 
в целях, связанных с проведением Акции, в том числе в 
рекламных целях Заказчика Акции. 

3.10  При условии согласия Участников с ними проводятся 
рекламные интервью об участии в Акции, которые могут 
быть доведены до всеобщего сведения через средства 
массовой информации. Также возможно 
фотографирование Участников в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях 
для изготовления графических материалов, содержащих 
изображения Участников, которые могут быть 
использованы в рекламных целях Заказчика без выплаты 
Участникам за это какого-либо вознаграждения. Все 
авторские права на объекты интеллектуальной 
собственности, содержащие изображения Участников, 
полученные в соответствии с пунктом Правил, будут 
принадлежать Заказчику. Заказчик оставляет за собой 
право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками кроме как в случаях, указанных 
в Правилах или на основании требований действующего 
законодательства Республики Казахстан. 

3.11 Принимая участие в Акции, Участник ясно и однозначно 
понимает, что Акция – это стимулирующее мероприятие, 
при котором розыгрыш Призов зависит от случайного 
выбора, а, соответственно, не все Участники смогут стать 
Победителями Розыгрыша Главных Призов. 

 
 
4 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
4.1 Для того чтобы стать Участником Акции, потребителю 
необходимо в Период проведения Акции на Территории 
проведения Акции: 
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«Баян-Сұлу», «Аян», «Детский мир», «Blisstay» 
супермаркеттер/дүкендер желісінің кез келген сауда 
орнында бір фискалдық чекпен көрсетілген 
Өнімнің кемінде 1 (бір) бірлігі мөлшерінде 
«Huggies®» жөргегінің немесе түрсиінің кез келген 
қаптамасын сатып алу; 

 
4.1.2. Ереженің 4.2.1-тармақшасында анықталған тәртіппен 
Кепілдендірілген жүлдені алу, Аралық және Бас жүлделер ұту 
ойынына қатысу үшін Telegram-ботта Акцияға Тапсырыс 
берушінің дерекқорына фискалдық чекті (Ереженің 4.1.1-
тармақшасында көрсетілген талаптарға сәйкес бір фискалдық 
чекте көрсетілген Huggies® Өнімін сатып алғанын растайтын) 
тіркеу;  
4.1.3.  Қатысушы тіркейтін фискалдық чек саны шектелмеген. 
 
4.1.4. бір фискалдық чек Акцияға тек бір рет қана тіркеліп, 
қатыса алады.   
 
4.2. Telegram-ботта фискалдық чекті тіркеу тәртібі:  
 
4.2.1. Telegram-ботта фискалдық чектің фотосуретін тіркеу 
үшін Қатысушы келесі әрекеттерді орындауы қажет: 
- тілді таңдау; 
- Telegram-боттағы «Ережелер» бөлігінде осы Акция 
Ережесінің мәтінімен танысу; 
- «Тіркелу» түймешесін басу; 
- өзінің ұялы телефон нөмірін енгізу; 
- электрондық мекенжайын көрсету; 
- Ереженің 4.2.4-т. көрсетілген талаптарға сәйкес 
фискалдық чектің фотосуретін жүктеу;  
- «Фискалдық чекті тіркеу» түймешесін басу. 
 
4.2.2. Қатысушының Акцияға қатысу үшін Ереженің 4.2.1-т. 

көрсетілген тәртіппен фискалдық чекті тіркеу кезінде 
немесе Telegram-ботта өзекті емес (қате) және (немесе) 
нақты емес (дұрыс емес) деректерді ұсынуы деректерді 
ұсынбауы, өзекті емес (қате) және (немесе) нақты емес 
(дұрыс емес) деректерді ұсынуы сияқты Акцияға 
Тапсырыс берушіні Жүлдені (-лерді) осындай 
Қатысушыға беру міндетінен босатады және осындай 
Қатысушының автоматты түрде Акцияға қатыспауына 
әкеп соғады.  

4.2.3. Келесі фискалдық чектер қате деп 
танылады, ескерілмейді және тіркелмейді: 
- ойдан шығарылған (қолдан жасалған, қоса алғанда, 
бірақ олармен шектелмей, ҚР заңнамасының талаптарын бұза 
отырып берілген, Акция Ережелерінің талаптарына сәйкес 
келмейтін және т. б.); 
- фискалдық чектердің заңдылығы мен дұрыстығына 
қарамастан, «Magnum», «Корзинка», «Small», «Flip», 
«Дина», «Arbuz», «Диона», «Анвар», «Фиркан», «Баян-Сұлу», 
«Аян», «Детский мир», «Blisstay» сияқты  кез келген сауда 
орындарында «Huggies®» жөргектерінің немесе түрсилерінің 
кез келген қаптамасының сатып алынғанын растайтын 
фискалды чектер;  
- Акцияны өткізе бастаған күнге дейін Өнімнің сатып 
алынғанын растайтын фискалдық чектер; 
- Акцияны өткізу кезеңі басталған күннен бұрын 
тіркелгендер (2022 жыл 1 қараша сағат 00:01 бұрын); 
 

4.1.1 приобрести любую упаковку «Huggies®» подгузников 
или трусиков в количестве не менее 1 (одной) единицы 
Продукции, указанной  в одном фискальном чеке, в любой 
торговой точке сети супермаркетов/магазинов «Magnum», 
«Корзинка», «Small»,  «Flip», «Дина»,  «Arbuz»,  «Диона», 
«Анвар», «Фиркан», «Баян-Сулу», «Аян», «Детский мир», 
«Blisstay»;  
 
4.1.2 в порядке, определенном в пп. 4.2.1. Правил, 
зарегистрировать фискальный чек, (подтверждающий покупку 
Продукции Huggies®, указанную в одном фискальном чеке, 
соответствующий требованиям, указанным в п.п. 4.1.1. Правил), в 
базе данных Заказчика Акции в Telegram-бот для получения 
Гарантированного приза и участия в Розыгрыше Промежуточных 
и Главных Призов;  
4.1.3  количество фискальных чеков для регистрации 
Участником не ограничено. 
4.1.4 один фискальный чек может быть зарегистрирован и 
участвовать в Акции только один раз.   
 
4.2 Порядок регистрации фискального чека в Telegram-боте:  
 
4.2.1 Для регистрации фотографии фискального чека 
в Telegram-боте Участнику необходимо: 

- выбрать язык; 
- ознакомиться с текстом Правил данной Акции во вкладке 

«Правила» в Telegram-боте; 
- нажать кнопку «Зарегистрироваться»; 
- ввести номер своего мобильного телефона; 
- указать свой электронный адрес; 
- загрузить фотографию фискального чека, 

соответствующего требованиям, указанным в п. 4.2.4. 
Правил;  

- нажать кнопку «Регистрация фискального чека». 
 
4.2.2 Предоставление Участником не актуальных 
(недостоверных) и (или) не точных (не корректных) данных при 
регистрации фискального чека или в Telegram-боте для участия в 
Акции в порядке, указанном в п. 4.2.1. Правил, равно как и 
последующее непредставление, либо предоставление 
неактуальных (неверных) и (или) неточных (не корректных) 
данных, освобождает Заказчика Акции от обязанности по 
передаче Приза(-ов) такому Участнику и автоматически влечёт за 
собой выход такого Участника из участия в Акции.  
 
 
4.2.3 Признаются некорректными, не учитываются и не 
регистрируются следующие фискальные чеки: 

- вымышленные (поддельные, включая, но не 
ограничиваясь, выданные с нарушением требований 
законодательства РК, не соответствующие требованиям 
Правил Акции и.т.д.); 

- фискальные чеки, подтверждающие покупку любой 
упаковки подгузников или трусиков «Huggies®» в любых 
торговых точках: «Magnum», «Корзинка», 
«Small», «Flip», «Дина», «Arbuz», «Диона», «Анвар», 
«Фиркан», «Баян-Сулу», «Аян», «Детский мир», 
«Blisstay» несмотря на законность и корректность таких 
фискальных чеков; 

- фискальные чеки, подтверждающие покупку Продукции 
до даты начала проведения Акции; 
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- Акцияны өткізу кезеңі аяқталған күннен кейін 
тіркелгендер (2022 жыл 31 желтоқсан сағат 23:59 кейін); 
- бұрын тіркелген фискалдық чектің деректері туралы 
ақпаратты қайталау (қайта жүктеу) кезінде бірінші болып жүзеге 
асырылған фискалдық чекті тіркеу валидті (жарамды) болып 
табылады. 
 
 
 
4.2.4. Қатысушылар тіркейтін фискалдық 
чектер келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс:   
- фискалдық чектің (чектердің) фотосуреті сапалы, анық 
оқылатын, фискалдық чекте көрсетілген барлық ақпарат нақты 
көрінетін болуы тиіс;  
- Қатысушылар тіркейтін фискалдық чектің (чектердің) 
фотосуреттері (скандары) келесі техникалық талаптарға сәйкес 
келуі тиіс:  
- форматтардың бірі – JPEG, Gif, Png;  
- көлемі 5 Мб көп емес; 
- фискалдық чектің (чектердің) фотосуреті толық (тұтас), 
яғни фискалдық чек фискалдық чектің жоғарғы және төменгі 
шеттерін қоса алғанда, кесілмеген толық суретке түсірілген 
болуы тиіс; 
- сатып алынған Тауар туралы нақты ақпарат болуы 
қажет: 
− сатып алынған Тауардың атауы және саны болуы қажет; 
− QR код болуы керек; 
− фискалдық чектің (чектердің) күні Акция мерзімдеріне 
сәйкес келуі тиіс (түсінбеушілік болмау үшін сатып алынған 
күннен бастап 2022 жылдың 1 қарашасына дейін, бірақ 
Ереженің 1.2.1-т. сəйкес мерзімдерде тіркелген фискалдық чек 
Ұтыс ойындарға қатыстырылмайды); 
− фискалдық чекте (чектерде) сатып алу күні, уақыты, 
сатып алынған заттың жиынтық сомасы, МКК БКМ коды 
(фискалдық чектің бірегей нөмірі), сатушының атауы, оның 
БСН/ЖСН (чектің фискалдық белгілері) көрсетілуі тиіс.  
- Фискалдық чектер заңнаманың барлық талаптарына 
сәйкес келеді, оның ішінде ақшалай есеп айырысу кезінде 
(Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 
ақпандағы № 206 бұйрығына сәйкес) деректерді тіркеу және 
(немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары 
(Фискалдық деректерді ұйымдастырушының негізінде) берген 
болуы керек, фискалдық чектің жарамдылығын 
Қатысушы https://consumer.oofd.kz/#/landing сайтында өз 
бетінше тексеруге міндетті:. 
 
 
ФИСКАЛДЫҚ ЧЕКТІҢ ҮЛГІСІ: 
 

- зарегистрированные ранее даты начала Периода 
проведения Акции (ранее 00:01 часов 1 ноября 2022 
года); 

- зарегистрированные позднее даты окончания Периода 
проведения Акции (позднее 23:59 часов 31 декабря 2022 
года); 

- при дублировании (повторной загрузке) информации о 
данных уже ранее зарегистрированного фискального 
чека, валидным (действительным) является та 
регистрация фискального чека, которая была 
осуществлена первой. 

 
4.2.4 Фискальные чеки, регистрируемые Участниками, 
должны соответствовать следующим требованиям:   

- фотография фискального чека(-ов) должна быть 
хорошего качества, ясно читаемая, где чётко видна вся 
указанная в фискальном чеке информация;  

- фотографии (сканы) фискального чека(-ов), 
регистрируемых Участниками, должны соответствовать 
следующим техническим требованиям:  

- один из форматов – JPEG, Gif, Png;  
- размер не более 5 Мб; 
- фотография фискального чека(-ов) полная (целиком), т. е. 

фискальный чек сфотографирован полностью, включая 
верхний и нижний края фискального чека, без обрезки; 
 

- содержать разборчивую информацию о покупке: 
- содержит наименование и количество приобретённого 

Товара; 
- содержит QR-код; 
- дата фискального чека(-ов) соответствует срокам Акции 

(во избежание недопонимания, фискальный чек с датой 
покупки до 1 ноября 2022 года, но зарегистрированный в 
сроки согласно п. 1.2.1. Правил, не принимается к 
Розыгрышам); 

- в фискальном чеке(-ах) указаны дата, время покупки, 
итоговая сумма покупки, код ККМ КГД (уникальный 
номер фискального чека), наименование продавца, его 
БИН/ИИН (фискальные признаки чека). 

- Фискальные чеки отвечают всем требованиям 
законодательства, в том числе выданные контрольно-
кассовыми машинами с функцией фиксации и (или) 
передачи данных (в базе Организатора Фискальных 
Данных) при денежных расчётах (согласно приказу 
Министра финансов Республики, Казахстан № 206 от 16 
февраля 2018 года), Проверить действительность 
фискального чека Участник обязан самостоятельно 
на сайте https://consumer.oofd.kz/#/landing. 

 
 
 
ПРИМЕР ФИСКАЛЬНОГО ЧЕКА: 

https://consumer.oofd.kz/#/landing
https://consumer.oofd.kz/#/landing
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4.2.5. Қатысушы әрбір фискалдық чекті 
Акцияны өткізу кезеңінде бір рет Telegram-ботта тіркеуге 
құқылы. Бір фискалдық чектің қайта тіркелгені анықталған 
жағдайда Жобаға Тапсырыс беруші және/немесе 
Ұйымдастырушы Қатысушының фискалдық чектерінің барлық 
тіркелімдерін (фотосуреттерін) жоюға, тіркелген фискалдық 
чектерді Ұтыс ойындарға қатыстырмауға немесе Жүлде беруден 
бас тартуға құқылы. 
4.2.6. Тапсырыс беруші (Ұйымдастырушы) 
Акция талаптарына (фискалдық чектерге қойылатын 
талаптарға) сәйкес келмейтін Қатысушылар тіркеген фискалдық 
чектерді Ұтыс ойындарына қатыстырмауға құқылы, соның 
ішінде: 
• фотосуретте фискалдық чектің (чектердің) кез келген 
мәтіні толық немесе ішінара оқылмаса; 
• фотосуретте сатып алу күні болмаса; 
• фотосуретте QR-код болмаса; 
• фотосуретте сауда орындарының / дүкеннің атауы 
болмаса, сауда орны / дүкен «Magnum», «Корзинка», 
«Small»,  «Flip», «Дина»,  «Arbuz», «Диона», «Анвар», 
«Фиркан», «Баян-Сұлу», «Аян», «Детский мир», «Blisstay» 
супермаркеттер/дүкендер желісіне тиесілі болмаса;  
 

 
 
 
4.2.5 Участник имеет право зарегистрировать каждый 
фискальный чек в Telegram-боте один раз в Период проведения 
Акции. В случае выявления повторной регистрации одного и того 
же фискального чека Заказчик и/или Организатор Проекта вправе 
аннулировать все регистрации (фотографии) фискальных чеков 
Участника, исключить зарегистрированный фискальный чек из 
участия в Розыгрышах либо отказать в выдаче Призов. 
 
4.2.6 Заказчик (Организатор) вправе не принимать к участию в 
Розыгрышах зарегистрированные Участниками фискальные чеки, 
которые не соответствуют требованиям Акции (требованиям, 
предъявляемым к фискальным чекам), в том числе: 
 

- на фотографии не читается полностью или частично 
любой текст фискального чека(-ов); 

- на фотографии отсутствует дата покупки; 
- на фотографии отстствует QR-код; 
- на фотографии отсутствует название торговой точки / 

магазина либо торговая точка / магазин не принадлежит 
сети супермаркетов/магазинов «Magnum», «Корзинка», 
«Small»,  «Flip», «Дина»,  «Arbuz», «Диона», «Анвар», 
«Фиркан», «Баян-Сулу», «Аян», «Детский мир», 
«Blisstay»;  
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• фискалдық чек Акция басталу күнінен бұрын тіркелген 
болса (2022 жылы 1 қарашада сағат 00:01 бұрын); 
• фискалдық чек Акция аяқталу күнінен кейін тіркелген 
болса (2022 жылы 31 желтоқсан сағат 23:59 кейін). 
 
4.2.7. Ереженің шарттарына сәйкес 
Telegram-ботта Қатысушылар тіркеген фискалдық чектерді 
Акцияны өткізудің бүкіл кезеңі ішінде міндетті түрде сақтау 
қажет. 
4.2.8. Акция Ережелерінің барлық 
талаптарына сәйкес келетін фискалдық чектің (чектердің) 
түпнұсқасы болмаған және/немесе фискалдық чек (чектер) 
түпнұсқасын алған кезде фискалдық чектің (чектердің) қолдан 
жасалғаны, Акция Ережелерінің талаптарының ең болмағанда 
біреуіне (кез келгеніне) сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, 
Тапсырыс беруші осындай фискалдық чекті Ұтыс ойыннан алып 
тастауға және/немесе Жеңімпазды мәртебесінен айыруға 
құқылы және мұндай жағдайда Жүлдені алу құқығы осы 
Ережеге сәйкес қосалқы Жеңімпазға ауысады. 
 
5. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР  

5.1. Ережеге сәйкес Акцияға қатысу фактісі 
Қатысушының Ережелермен сөзсіз келісетінін 
растайды, сондай-ақ Акция мақсаттары үшін 
Қатысушы ұсынатын дербес деректерді Акцияны 
өткізу мақсатында қажетті кез келген тәсілдермен 
және Ережеге және ҚР қолданыстағы заңнамасына 
сәйкес, Ережелермен көзделген тәртіпте және 
мерзімде Акцияға Тапсырыс берушімен, Акция 
Ұйымдастырушысымен, Акцияны өткізу үшін 
Тапсырыс берушімен/Ұйымдастырушымен 
тартылған өзге де серіктестермен (әрі қарай – «өзге 
серіктестер») жинауға, сақтауға, өңдеуге және 
таратуға Қатысушының еркін, нақты, ақпараттан 
хабардар және саналы келісімін білдіру болып 
табылады. 

5.2. Акцияға қатысу туралы шешім қабылдай отырып, оған 
Қатысушы өз еркімен ұсынған кез келген ақпарат, оның ішінде 
Акцияға Қатысушының келесі дербес деректері: 
− тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын 
куәландыратын құжатта көрсетілсе), жеке басын куәландыратын 
құжаттың атауы мен нөмірі; көрсетілген құжаттың берілген күні 
және оны берген орган туралы мәліметтер, Қатысушының жеке 
сәйкестендіру нөмірі;  
 
− Бас жүлдені жеткізу үшін тұратын қаласы және 
мекенжайы; 
− ұялы телефон нөмірі 
− электрондық пошта мекенжайы 
− туған күні 
 сондай-ақ Қатысушы Акцияның Интернет-ресурсы 
және/немесе коммуникацияның өзге тәсілдері арқылы ұсынған 
кез келген басқа материалдардағы ақпаратты Тапсырыс беруші, 
оның уәкілетті өкілдері (Ұйымдастырушы және өзге 
серіктестер) Ережеге сәйкес Ұйымдастырушы міндеттемелерін 
орындау мақсатында Акцияға Қатысушысының қосымша 
келісімін алмай және оған сол үшін қандай да бір сыйақы 
төлемей жинап, сақтап, өңдеп және тарата алатынына келісім 
береді. Акцияға Қатысушылар Тапсырыс берушіге, 
Ұйымдастырушыға, Серіктеске, сондай-ақ Тапсырыс берушіге 
Қатысушылардың дербес деректерін жинау, сақтау және өңдеу, 

- фискальный чек зарегистрирован ранее даты начала 
Акции (ранее 00:01 часов 1 ноября 2022 года); 

- фискальный чек зарегистрирован позднее даты окончания 
Акции (позднее 23:59 часов 31 декабря 2022 года). 
 

4.2.7 Фискальные чеки, зарегистрированные Участниками 
в Telegram-боте в соответствии с условиями Правил, 
необходимо обязательно сохранять в течение всего Периода 
проведения Акции. 
4.2.8 В случае отсутствия оригинала фискального чека(-ов), 
отвечающего(-их) всем требованиям Правил Акции, и/или 
выявления при получении оригинала фискального чека(-ов) 
подделки фискального чека, несоответствия хотя бы одному 
(любому) требованию Правил Акции, Заказчик вправе исключить 
такой фискальный чек из Розыгрыша и/или лишить Победителя 
его статуса и, в таком случае, право на получение Приза переходит 
к запасному Победителю в соответствии с Правилами. 
 
 
 
5 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
5.1 Факт участия в Акции в соответствии с Правилами 
подтверждает безусловное согласие Участника с Правилами, а 
также является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на сбор, 
хранение, обработку и распространение Заказчиком Акции, 
Организатором Акции и иными партнёрами, привлечёнными 
Заказчиком/Организатором для проведения Акции (далее – «иные 
партнёры») любыми способами, необходимыми в целях 
проведения Акции, персональных данных, предоставляемых 
Участником для целей Акции, и в порядке и в сроки, 
предусмотренные Правилами, в соответствии с Правилами и 
действующим законодательством РК. 
 
 
 
5.2 Принимая решение об участии в Акции, ее Участник тем 
самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно 
предоставленная им информация, в том числе персональные 
данные Участника Акции: 

- фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность), наименование и номер 
документа, удостоверяющего личность; сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
индивидуальный идентификационный номер Участника;  

- город проживания и адрес для доставки Промежуточного 
или Главного Приза; 

- номер мобильного телефона 
- адрес электронной почты 
- дата рождения 

 а также информация в любых иных материалах, представленных 
Участником через Интернет-ресурс Акции и/или через иные 
способы коммуникации может собираться, храниться, 
обрабатываться и распространяться Заказчиком, его 
уполномоченными представителями (Организатором и иными 
партнёрами) в целях выполнения Организатором обязательств в 
соответствии с Правилами без получения дополнительного 
согласия Участника Акции и без уплаты ему какого-либо 
вознаграждения за это. Участники Акции понимают и 
соглашаются с тем, что дают свое согласие Заказчику, 
Организатору, Партнёру а так же иным третьим лицам, 
оказывающим Заказчику услуги по сбору, хранению и обработке 
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сондай-ақ оларды трансшекаралық беру бойынша қызметтер 
көрсететін өзге де үшінші тұлғаларға поштаны, электрондық 
поштаны, sms, mms телефон қоңыраулары, мессенджерлер және 
т. б. қоса алғанда, кез келген тәсілмен хабардар ету және 
жарнамалық акцияларға, белсенділіктерге және басқа да іс-
шараларға қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету, бақылау және 
олар туралы есептер жасау мақсатында, сондай-ақ Акцияға 
Қатысушыларға үлгілерді, жүлделерді, тауарларды жіберу 
мақсатында "Kotex®", "Huggies®", "Kleenex®", "Depend®" тауар 
белгілері бар тауарлар туралы ақпарат беру мақсатында 
Қатысушыларға поштаны, электрондық поштаны, sms, mms, 
телефон қоңырауларын, мессенджерлерді және т. б. қоса 
алғанда, кез келген тәсілмен ақпарат беру: а) Акцияға 
Қатысушылардың дербес деректерін жинау, өңдеу, жүйелеу, 
иесіздендіру, жинақтау, сақтау, өзгерту, толықтыру, пайдалану, 
тарату, сондай-ақ Қатысушылар болашақта басқа акциялар, 
белсенділіктер, сауалнамалар, ақпараттандыру және 
Қатысушылардың бейнесін қоса алғанда, соның ішінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, кез келген басқа іс-
шаралар аясында ұсынатын деректерді жою; (б) 
Қатысушыларды пошта, телефон қоңыраулары, sms, mms, 
электрондық пошта, мессенджерлер және т. б. арқылы 
көрсетілген тауарларға байланысты ақпаратпен, соның ішінде 
жаңа тауарлар, қаптамадағы өзгерістер, акциялар, белсенділік 
және іс-шаралар туралы ақпаратпен қамтамасыз ету; (в) 
Қатысушыларға өткізілген жарнамалық акцияға, белсенділікке 
немесе басқа да іс-шараға қатысты, олардың өткізілу барысы 
туралы, сондай-ақ Тауарлар бойынша оның пікірлерін алу үшін 
жүгіну; (г) дербес деректерді шет мемлекеттерге, оның ішінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып беру (трансшекаралық 
беру); (д) жоғарыда айтылған мақсаттар үшін Қатысушылардың 
дербес деректерін Тапсырыс беруші мен Ұйымдастырушының 
үлестес тұлғаларына, оның мердігерлеріне және қосалқы 
мердігерлері мен олардың дербес деректерді өңдеу және 
жарнамалық акцияларды, белсенділіктер мен өзге де іс-
шараларды өткізу бойынша қызметтер көрсететін үлестес 
тұлғаларына, сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес, соның ішінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, мемлекеттік 
органдарға ашу, беру мақсатында келісім беруге өз келісімін 
береді. 
Осы келісім шексіз мерзімге әрекет етеді.  
Осы арқылы Қатысушы дербес деректерді жалпыға қолжетімді 
дереккөздерде тарату туралы мәліметтерге келісім береді: 
Instagram желісіндегі @huggies.kz ресми парақшасында 
өткізілген Бас жүлде ұту ойыны, сондай-ақ ол Ұтыс ойын 
Жеңімпазы болса, ұтыс ойын күнінен, қатысушының аты-
жөнінен және жасырын телефон нөмірінен (+ 7 ХХХ ХХХ 1234 
форматында телефон нөмірінің соңғы төрт санын көрсету) 
тұратын Қатысушының деректері туралы ақпарат жарияланады. 
5.3. Ереже мақсатында дербес деректерге белгілі, немесе 
анықталатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) тура 
немесе жанама қатысты кез келген ақпарат, соның ішінде 
олардың негізіндегі белгілі, немесе анықталатын дербес 
деректер субъектісіне қатысты, электрондық, қағаз және 
(немесе) өзге материалдық тасымалдағыштағы мәліметтер 
жатады.   
 
5.4. Ережедегі дербес деректерді өңдеу дегеніміз 
автоматтандыру құралдарын қолданумен немесе ондай 
құралдарды қолданбастан дербес деректермен жасалатын кез 
келген әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) 
жинағы, соның ішінде Акцияны жүргізу мақсатында Қатысушы 

персональных данных, а также их трансграничной передаче, в 
целях предоставления Участникам информации любым способом, 
включая почту, электронную почту, sms, mms, телефонные 
звонки, мессенджеры и т.п. о Товарах под товарными знаками 
"Kotex®" “Huggies®”, “Kleenex®”, “Depend®” в целях 
информирования Участников любым способом, включая почту, 
электронную почту, sms, mms, телефонные звонки, мессенджеры 
и т.п и обеспечения возможности участия в рекламных акциях, 
активностях и других мероприятиях, контроля проведенных 
мероприятий и составления отчетов о них, а также в целях 
направления Участникам Акции образцов, призов, товаров: а) 
собирать, обрабатывать, систематизировать, обезличивать, 
накапливать, хранить, изменять, дополнять, использовать, 
распространять, уничтожать персональные данные Участников 
Акции, а также предоставляемых Участниками в будущем в 
рамках других акций, активностей, опросов, информирования и 
любых других мероприятий, включая изображение Участников, в 
том числе с использованием информационных систем; (б) 
обеспечивать Участников посредствам почты, телефонных 
звонков, sms, mms, электронной почты, мессенджеров и т.п. 
информацией, связанной с указанными товарами, в том числе, 
информацией о новых товарах, изменениях в упаковке, акциях, 
активностях и мероприятиях; (в) обращаться к Участникам для 
получения их мнения в отношении проведенной рекламной акции, 
активности или другого мероприятия, о ходе их проведения, а 
также по Товарам; (г) передавать персональные данные в 
иностранные государства (трансграничная передача), в том числе 
с использованием информационных систем; (д) для 
вышеизложенных целей раскрывать, передавать персональные 
данные Участников аффилированным лицам Заказчика и 
Организатора, его подрядчикам и субподрядчикам и их 
аффилированным лицам, оказывающим услуги по обработке 
персональных данных и проведению рекламных акций, 
активностей и иных мероприятий, а также государственным 
органам в соответствии с законодательством РК, в том числе с 
использованием информационных систем. 
 
 
 
 
 
Настоящее согласие действует неограниченный срок. 
Настоящим Участник дает согласие на сведения о 
распространении персональных данных в общедоступных 
источниках: на официальной странице в сети Instagram 
@huggies.kz публикуется информация о проведённом Розыгрыше 
и Главном Призе, а также данные Участника, если он является 
Победителем Розыгрыша, которые содержат дату Розыгрыша, его 
ФИО и скрытый номер телефона (указание последних четырех 
цифр номера телефона в формате +7 ХХХ ХХХ 1234) Участника. 
5.3 Под персональными данными в целях Правил понимается 
любая информация, относящаяся прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных) в том числе сведения, относящиеся к 
определенному или определяемому на их основании субъекту 
персональных данных, зафиксированные на электронном, 
бумажном и (или) ином материальном носителе.   
5.4 Под обработкой персональных данных в 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, 
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ұсынған дербес деректерді жинау, жазып алу, жүйелендіру, 
жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), шығарып алу, 
қолдану, беру (тарату, ұсыну, рұқсат беру), иесіздендіру, 
бұғаттау, жою, өшіру болып табылады. 
 
5.5. Ереже мақсатында дербес деректерді тарату дегеніміз 
дербес деректерді белгісіз тұлғалар шеңберінде ашуға 
бағытталған әрекеттер болып табылады, атап айтқанда: 
Акцияның Интернет-ресурсында, сонымен қатар өзге де 
көпшілікке мәлім мәліметтер көзінде, Қатысушы Акцияның 
Интернет-ресурсына және / немесе Акция барысындағы өзге 
коммуникация әдістері арқылы ұсынған Қатысушының тегі, 
аты, e-mail, телефон нөмірі, Қатысушы жасы, тұрғылықты 
қаласы немесе өзге елді мекені, сонымен қатар Ережеде және 
(немесе) ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайда 
Қатысушының Жүлделер ұтқаны туралы мәліметтерді ашық 
жариялау болып табылады. 
5.6. Дербес деректерді өңдеуді Акцияға Тапсырыс 
беруші, Акцияны Ұйымдастырушы және Акцияға 
Тапсырыс берушінің тапсыруымен/тапсырмасы бойынша 
әрекет ететін өзге серіктестер 21.05.2013 ж. № 94-V «Дербес 
деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңында 
көзделген нормаларды сақтай отырып жүзеге асырады. 
5.7. Қатысушылар болып табылмайтын тұлғалар Тапсырыс 
берушіге / Ұйымдастырушыға дербес деректерді берген кезде, 
Акция мақсаты үшін осындай деректерді беру қажет болған 
кезде, Тапсырыс берушімен / Ұйымдастырушымен қарым-
қатынас жасағанда Қатысушылар тиісті үшінші тұлғалардың 
өкілдері — дербес деректер субъектісі ретінде әрекет етеді және 
Тапсырыс берушінің / Ұйымдастырушының олардың дербес 
деректерін өңдеуіне осы тұлғалардың келісетініне кепілдік 
береді. Үшінші тұлғалардың дербес деректердің 
құпиялылығына қатысты құқықтарын бұзғаны үшін 
Қатысушылар өздері жауап береді. 
5.8. Тапсырыс беруші, Ұйымдастырушы және Тапсырыс 
берушінің тапсыруымен / тапсырмасы бойынша әрекет ететін 
өзге серіктестер дербес деректерді рұқсатсыз пайдаланудан 
қорғаудың қажетті шараларына кепілдік береді. Акцияға қатысу 
мақсатында Қатысушылар хабарлаған барлық дербес деректерді 
Тапсырыс беруші, Ұйымдастырушы және Тапсырыс берушінің 
тапсыруымен / тапсырмасы бойынша әрекет ететін өзге 
серіктестер ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес және Ережеде 
көрсетілген кепілдіктерді сақтай отырып, сақтайтын және 
өңдейтін болады. 
5.9. Тапсырыс беруші, Ұйымдастырушы және Тапсырыс 
берушінің тапсыруымен / тапсырмасы бойынша әрекет ететін 
өзге серіктестер келесі ережелерді сақтауға міндеттенеді және 
дербес деректерді өңдеуге қатысты Қатысушыға келесі 
кепілдіктерді береді: 
− ҚР дербес деректерді қорғау саласындағы заңнамасының 
барлық қолданыстағы талаптарын сақтай отырып, соның ішінде 
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңында 
белгіленген дербес деректер Ұйымдастырушысының 
қағидаттарын, талаптарын, міндеттемелерін сақтай отырып, 
дербес деректердің өңделуін қамтамасыз ету; 
 
− Қатысушылардың дербес деректерін, соның ішінде 
«Интернет» ақпараттық-телекоммуникациялық желі арқылы 
жинау және жиналуын қамтамасыз ету, сондай-ақ ҚР 
аумағындағы деректер базасын пайдалана отырып, 
Қатысушылардың дербес деректерінің жазылуын, жүйеге 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных 
Участником в целях проведения Акции. 
5.5 Под распространением персональных данных в целях 
Правил понимаются действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределённому кругу лиц, а именно: 
открытая публикация на Интернет-ресурсе Акции, а также в иных 
публичных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail, 
номере телефона, возрасте Участника, которые Участник 
предоставил через Интернет-ресурс Акции и/или через иные 
способы коммуникации в ходе Акции, о городе или ином 
населённом пункте их проживания, а также выигрыше Призов 
Участника в случаях, указанных в Правилах и (или) 
предусмотренных действующим законодательством РК. 
 
5.6 Обработка персональных данных будет 
осуществляться Заказчиком Акции, Организатором Акции и 
иными партнёрами, действующим по поручению/заданию 
Заказчика Акции, с соблюдением норм, предусмотренных 
Законом РК от 21.05.2013 г. № 94-V «О персональных данных 
и их защите». 
5.7 При предоставлении Заказчику/ Организатору 
персональных данных лиц, не являющихся Участниками, когда 
предоставление таких данных необходимо для целей Акции, 
Участники выступают в качестве представителей 
соответствующих третьих лиц – субъектов персональных данных 
– в отношениях с Заказчиком/ Организатором и гарантируют 
согласие таких лиц на обработку их персональных данных 
Заказчиком/Организатором. Участники самостоятельно несут 
ответственность за нарушение прав третьих лиц на 
конфиденциальность персональных данных. 
 
5.8 Заказчик, Организатор и иные партнёры, действующие по 
поручению/ заданию Заказчика, гарантируют необходимые меры 
защиты персональных данных от несанкционированного доступа. 
Все персональные данные, сообщённые Участниками для целей 
участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Заказчиком, 
Организатором и иными партнёрами, действующими по 
поручению/ заданию Заказчика, в соответствии с действующим 
законодательством РК и с соблюдением гарантий, указанных в 
Правилах. 
 
 
5.9 Заказчик, Организатор и иные партнёры, действующие по 
поручению/ заданию Заказчика, 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 Организатора персональных 
данных, установленных Законом «О персональных 
данных и их защите»; 

- обеспечить осуществление и осуществлять сбор 
персональных данных Участников, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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келтірілуін, жиналуын, сақталуын, нақтылануын (жаңартылуын, 
өзгертілуін), шығарылуын қамтамасыз ету.  
 
5.10. Қатысушылар Акция мақсатында Тапсырыс берушіде 
дербес деректерді жинау мен өңдеу жүзеге асырылатын 
орналасқан орны туралы хабар берілді деп есептеледі. 
− дербес деректерді Акцияны өткізу мақсатында және көлемде, 
сондай-ақ жарнама мақсатында ғана өңдеу. Дербес деректер 
субектілеріне қандай да бір өнімдер мен қызметтер туралы 
хабарлау мақсатында, сондай-ақ кез келген басқа мақсаттарда 
дербес деректерді пайдалану мен өңдеудің өзге түрлеріне 
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңында 
қарастырылған жағдайларда және көлемде ғана рұқсат етіледі; 
− егер Тапсырыс беруші, Ұйымдастырушы Қатысушылар 
алдындағы өз міндеттемелерін орындау мақсатында 
Қатысушылардың дербес деректерін үшінші тұлғаларға беретін 
немесе басқа жолмен ашатын жағдай болса, көрсетілген 
әрекеттерді «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 
Заңының талаптарын және Ережені сақтай отырып, жүзеге 
асыруы тиіс; 
− Қатысушылардың дербес деректерін ҚР заңнамасы 
талаптарына сәйкес өңдеген кезде оларды қорғау және 
қауіпсіздігі мен құпиялылығын қамтамасыз ету үшін жауапты 
болады.  
5.11. Ережеде көрсетілген дербес деректерді өңдеуге 
Қатысушының келісімі мерзімсіз әрекет етеді. 
5.12. Акцияға қатысу Қатысушының Тапсырыс берушіге, 
Ұйымдастырушыға және Тапсырыс берушінің өзге 
серіктестеріне Акцияны өткізу мақсатында дербес деректерді 
өңдеуге келісім беру фактісін растайды. Кез келген әдіспен 
Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы және өзге серіктестер және 
Акция мақсаты үшін дербес деректердің құпиялылығын 
сақтауға және дербес деректерді өңдеу кезінде олардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті Тапсырыс 
берушінің/Ұйымдастырушының және Серіктестердің осындай 
деректерді таратуы, сондай-ақ деректерді өңдеудің 
автоматтандырылған құралдарын қолдану арқылы рұқсатсыз 
жариялаудан дербес деректерді қажетті қорғау шараларына 
кепілдік етеді. Акция мақсаты үшін Қатысушылар хабарлаған 
барлық дербес деректерді Тапсырыс беруші/Ұйымдастырушы 
және Серіктестер Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес сақтайтын және өңдейтін болады.  
5.13. Қатысушы тапсыру туралы хабарламасы бар тапсырыс 
хатпен немесе сайттағы https://www.kotex.kz/ru-kz/svyazhites-s-
nami кері байланыс бөлімінде түрлі түсті сканерленген тиісті 
хабарламаны Акцияға Тапсырыс берушіге Ереженің 1.7-т. 
көрсетілген пошта мекенжайы бойынша жіберіп, дербес 
деректерді өңдеуге берген келісімін кері қайтарып алуға 
құқылы. Аталған жазбаша өтініште өтініш жасайтын дербес 
деректер субъектісі туралы келесі мәліметтер болуы тиіс: тегі, 
аты, әкесінің аты; жеке басын куәландыратын құжаттың атауы 
мен нөмірі; көрсетілген құжаттың берілген күні және оны берген 
орган туралы мәліметтер; өтініштің мәні, қолы. 
5.14. Қатысушының дербес деректерді өңдеуге берген 
келісімін қайтарып алу туралы хабарламасын алғаннан кейін 
Тапсырыс беруші және/немесе Ұйымдастырушы оларды 
өңдеуді тоқтатуға және өзге серіктестер Ұйымдастырушының 
тапсыруы / тапсырмасы бойынша әрекет ететін өзге 
серіктестердің осындай өңдеуді тоқтатуын қамтамасыз етуге 
және Акция мақсаты үшін дербес деректерді әрі қарай сақтау 
қажет болмаған жағдай болса, аталған қайтарып алу туралы 

(обновление, изменение), извлечение персональных 
данных Участников с использованием баз данных, 
находящихся на территории РК.  

5.10 Участники считаются проинформированными о месте 
нахождения персональных данных у Заказчика, сбор и обработка 
которых осуществляются в целях Акции. 

- обрабатывать персональные данные только в объёме 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 объёме 
и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных 
данных и их защите»; 

- в случае если Заказчик, Организатор в целях исполнения 
своих обязательств перед Участниками должны передать 
или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников третьим лицам, осуществлять указанные 
действия с соблюдением требований Закона «О 
персональных данных и их защите» и Правил; 
 

- нести ответственность за охрану и обеспечение 
безопасности и конфиденциальности персональных 
данных Участников при их обработке в соответствии с 
требованиями законодательства РК.  

5.11 Согласие Участника на обработку персональных данных, 
указанное в Правилах, действует бессрочно. 
5.12 Участие в Акции подтверждает факт предоставления 
Участником Заказчику, Организаторам и иным партнёрам 
Заказчика согласие на обработку в целях проведения Акции 
персональных данных. Заказчиком/ Организатором и иными 
партнёрами любым способом и распространение таких данных 
для целей Акции Заказчиком/ Организатором и иными 
партнёрами, 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, сообщённые Участниками для целей 
Акции, будут храниться, и обрабатываться Заказчиком/ 
Организатором и иными партнёрами в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан.  
5.13 Участник вправе отозвать согласие на обработку 
персональных данных, направив  Заказчику Акции по почтовому 
адресу, указанному в п. 1.7. Правил, соответствующее 
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или 
в цветном скане на сайте в разделе обратная связь: 
https://www.huggies.kz/ru-kz/contact-us. Указанное письменное 
обращение должно содержать следующие сведения об 
обращающемся субъекте персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; наименование и номер документа, удостоверяющего 
личность; сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; предмет обращения, подпись. 
5.14 После получения уведомления Участника об отзыве 
согласия на обработку персональных данных Заказчик и/или 
Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить 
прекращение такой обработки лицом, действующим по 
поручению / заданию Организатора иными партнёрами и в 
случае, если сохранение персональных данных более не требуется 
для целей Акции, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

https://www.kotex.kz/ru-kz/svyazhites-s-nami
https://www.kotex.kz/ru-kz/svyazhites-s-nami
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хабарлама келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күннен 
аспайтын мерзімде, Тапсырыс берушінің «Дербес деректер және 
оларды қорғау туралы» ҚР Заңында немесе ҚР өзге заңдарында 
қарастырылған негіздерде дербес деректер субъектісінің 
келісімінсіз дербес деректерді өңдеуге құқылы болатын 
жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді жоюға немесе 
олардың жойылуын қамтамасыз етуге (егер дербес деректерді 
Акцияға Тапсырыс берушінің тапсыруымен / тапсырмасы 
бойынша әрекет ететін өзге тұлға өңдесе) міндетті. 
 
6. ҰТЫС ОЙЫНДАРДЫ ӨТКІЗУ ЖӘНЕ 
ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ (АРАЛЫҚ ЖӘНЕ БАС ЖҮЛДЕ 
АЛУШЫЛАРДЫ) АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ  
6.1. Егер Акцияға Қатысушы Акция өткізілетін бүкіл 
кезеңде бірнеше фискалдық чекті тіркесе, онда Аралық және Бас 
Жүлделер ұту ойынына барлық тіркелген фискалдық чектер 
қатысады. Егер Қатысушы Бас жүлде ұту ойынының Жеңімпазы 
болса, Ұтыс ойынның нәтижесінде ұтқан фискалдық чек(-тер) 
келесі Ұтыс ойындарға жіберілген фискалдық чектер тізімінен 
алынады.  
 
6.2. Ұтыс ойындарды өткізу, Аралық және Бас жүлде 
Жеңімпаздарын анықтау келесі тәртіппен жүзеге асырылады:  
 
6.2.1. Акция өткізілетін кезеңде белгілі бір уақытта 

фискалдық чектерді тіркеген Қатысушылар арасында 
Аралық Жүлделердің төрт ұтыс ойыны Ереженің 1.2.3-
тармақшасында көрсетілген күндері өткізіледі.  

6.2.2. Акция өткізілетін кезеңде белгілі бір уақытта 
фискалдық чектерді тіркеген Қатысушылар арасында 
Бас Жүлделердің екі ұтыс ойыны Ереженің 1.2.4-
тармақшасында көрсетілген күндері өткізіледі. 

6.2.3. Ұтыс ойынға Ереже талаптарына сәйкес келетін 
фискалдық чектер ғана қатысады.  
6.2.4. Ұтыс ойынға Ереженің 6.1-т. сәйкес ұтыс ойыннан шығып 
кеткен фискалдық чектер қатыстырылмайды.  
6.2.5. Төрт Аралық жүлде ұту ойынының әрқайсысы келесі 
тәртіппен комиссияның қатысуымен өтеді:  
1) Жеңімпаздарды кездейсоқ 
таңдаудың https://www.random.org арнайы сервисін пайдалана 
отырып, Акцияны Ұйымдастырушының екі өкілінен тұратын 
комиссияның қатысуымен Ереженің 1.2.3-тармағында 
көрсетілген кезекті Аралық Жүлделер ұту ойынын өткізу күні 
төрт Аралық Жүлде («Marwin» дүкендер желісіндегі кез келген 
тауарды сатып алуға арналған номиналы 10 000 (он мың) теңгеге 
тең онлайн-сертификаттар») ұту ойынының әрқайсысынан 10 
(он) жеңімпаздан таңдалады. Акцияны Ұйымдастырушы төрт 
Аралық жүлделер ұту ойынының әрқайсысының нәтижесін 
Instagram @huggies.kz желісіндегі ресми парақшаға 
жариялайды. 
 
2) Ұтыс ойынның нәтижелері бойынша Акция Жеңімпаздарын 
анықтауға қатысқан Комиссия мүшелері ұтыс ойынды өткізу 
хаттамасына қол қояды. Ұтыс ойынды өткізу хаттамасындағы 
Комиссия мүшелерінің қойған қолдары Акцияға Тапсырыс 
берушіде сақталады. 
3) Аралық жүлделерді ұту ойындарын өткізу нәтижелері 
түпкілікті болып табылады және келесі жағдайларды 
қоспағанда, қайта қарауға жатпайды: 

- Тапсырыс беруші (Ұйымдастырушы) ұтыс ойын 
нәтижелерін жариялағаннан кейін Акцияны өткізу 
барысында жіберген Акция Ережелерін бұзушылықтарды 

данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению/ заданию Заказчика Акции) в срок, не превышающий 
30 (тридцати) дней, с даты поступления указанного отзыва, за 
исключением случаев, когда Заказчик 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. 
 
 
6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫШЕЙ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ)  

6.1 Если Участник Акции за весь Период проведения Акции 
зарегистрировал несколько фискальных чеков, то в Розыгрышах 
Промежуточных и Главных Призов участвуют все 
зарегистрированные фискальные чеки. Если Участник стал 
Победителем Розыгрыша Промежуточного или Главного Приза, 
фискальный чек(-и), который(-е) в результате Розыгрыша стал(-
и) выигрышным(-и) изымается(-ются) из списка фискальных 
чеков, допущенных к следующим Розыгрышам.  
6.2 Проведение Розыгрышей и определение Победителей 
Промежуточных и Главных призов осуществляется в следующем 
порядке:  
6.2.1.   Четыре розыгрыша Промежуточных Призов среди 
Участников, зарегистрировавших фискальные чеки в 
определенные периоды времени в течение Периода проведения 
Акции, производятся в даты, указанные в пп.1.2.3. Правил. 
6.2.2. Два Розыгрыша Главных Призов среди Участников, 
зарегистрировавших фискальные  чеки в определённые периоды 
времени в течение Периода проведения Акции, производятся в 
даты, указанные в пп. 1.2.4. Правил.  
6.2.3. В Розыгрышах участвуют только те фискальные чеки, 
которые отвечают требованиям Правил.  
6.2.4. В Розыгрышах не участвуют те фискальные чеки, которые 
выбыли из Розыгрыша в соответствии с п. 6.1.Правил.  
6.2.5. Каждый из четырех Розыгрышей Промежуточных 
Призов проводится комиссионно в следующем порядке: 
1) В каждую из указанных в п. 1.2.3. Правил дату проведения 
очередного Розыгрыша Промежуточных Призов в присутствии 
комиссии, в составе двух представителей от Организатора Акции, 
с использованием специального сервиса https://www.random.org 
случайного выбора победителей каждого из четырех Розыгрышей 
Промежуточных Призов определяются по 10 (десять) 
Победителей на получение Промежуточных Призов (онлайн-
сертификатов номиналом 10 000 (десять тысяч) тенге на покупку 
любых товаров в сети магазинов «Marwin») согласно пп.1.2.3. 
Правил. Организатор Акции официально публикует результаты 
каждого из четырех Розыгрышей Промежуточных Призов на 
официальной странице в сети Instagram @huggies.kz. 
 
2) По результатам Розыгрыша участвовавшие в определении 
Победителей Акции члены Комиссии подписывают протокол 
проведения розыгрыша. Подписи членов Комиссии в протоколе 
проведения розыгрыша хранятся у Заказчика Акции. 
 
3) Результаты проведения Розыгрышей Промежуточных Призов 
являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 
исключением случаев: 

- выявления Заказчиком (Организатором) Акции после 
объявления таких результатов нарушений Правил Акции, 
допущенных в ходе проведения Акции лицами, 

https://www.random.org/
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анықтаған жағдайда. Тапсырыс беруші (Ұйымдастырушы) 
Жеңімпаздардың Акция ережесін бұзғанын анықтаған 
жағдайда Тапсырыс беруші тиісті Қатысушыға жүлдені 
беруден бас тартуға, оның жеңісін жоюға құқылы. 
- Жеңімпаз жүлде алудан ерікті түрде бас тартқан жағдайда. 

 
 
4) Егер Ұтыс ойынының Жеңімпазына оның жеңгені туралы 
хабарлама жіберілген сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн 
ішінде тіркеу кезінде көрсетілген телефон нөмірі бойынша 
Жеңімпаз Акцияны Ұйымдастырушымен хабарласпаса және 
Аралық Жүлде алмаса, Акцияға Қатысушы Жеңімпаз 
мәртебесін жоғалтты деп танылады. Мұндай жағдайда Акцияны 
Ұйымдастырушы Ережеге сәйкес Жүлдеге өз қалауы бойынша 
иелік етеді.  
 
 
6.2.6. Екі Бас жүлде ұту ойынының әрқайсысы келесі 
тәртіппен комиссияның қатысуымен өткізіледі:  
1) 1.2.4-тармақта көрсетілген Бас жүлде ұту ойындарын өткізу 
күні комиссияның қатысуымен, құрамында Акцияға Тапсырыс 
берушінің және Акцияны Ұйымдастырушының кемінде бір 
өкілінен, шақырылған нотариустың қатысуымен жеңімпаздарды 
кездейсоқ таңдаудың арнайы https://www.random.org сервисін 
пайдалана отырып, бірінші негізгі жеңімпаз және осы Ұтыс 
ойынның бір Бас Жүлдесінің екі қосымша жеңімпазын анықтай 
отырып, ұтыс ойындардың әрқайсысынан үш жеңімпаз 
анықталады. Акцияны Ұйымдастырушы ұтыс ойынның 
нәтижелерін Instagram желісінің @huggies.kz ресми 
парақшасында ресми түрде жариялайды.  
2) Бас жүлдені көрсетілген әртүрлі мән-жайларға байланысты 
бірінші негізгі жеңімпазға беру мүмкін болмаған – Акцияға 
Тапсырыс берушінің немесе Акцияны Ұйымдастырушының 
жүлдені алғысы келетіні туралы жеңімпаздан жауап алмаған; 
талаптарды сақтамаған және/немесе жеңімпаз Ереже 
талаптарына сәйкес келмеген жағдайда; жеңімпаздың Бас 
Жүлдені алу үшін қажет кезде және Бас Жүлдені жеңімпазға 
беру мүмкін емес жағдайда және мұнда көрсетілмеген өзге де 
негіздер бойынша беруге мүмкіндік бермейтін өзге де мән-
жайларда қажет болатын дербес деректерді бермеген жағдайда 
жаңа негізгі жеңімпаз автоматты түрде анықталады – бірінші 
негізгі жеңімпаз осы ұтыс ойынды өткізу кезінде таңдалған 
қосымша екі жеңімпаздың біріншісі болады. Егер ол Бас 
Жүлде ала алмаса, екінші қосымша жеңімпаз бірінші негізгі 
жеңімпаз атанады. Егер үш жеңімпаздың ешқайсысы Бас Жүлде 
ала алмаса, Акцияны Ұйымдастырушы Ережеге сәйкес Жүлдені 
өз қалауы бойынша басқарады.  
3) Ұтыс ойынның нәтижелері бойынша Акция Жеңімпазын 
анықтауға қатысқан Комиссия мүшелері ұтыс ойынды өткізу 
хаттамасына қол қояды. Ұтыс ойынды өткізу хаттамасындағы 
Комиссия мүшелерінің қолдарын нотариус куәландырады және 
ол Акцияға Тапсырыс берушіде сақталады. 
 
 
 
6.2.7. Бас жүлде ұту ойындарын өткізу нәтижелері түпкілікті 
болып табылады және келесі жағдайларды қоспағанда, қайта 
қарауға жатпайды: 

- Тапсырыс беруші (Ұйымдастырушы) ұтыс ойын 
нәтижелерін жариялағаннан кейін Акцияны өткізу 
барысында жіберген Акция Ережелерін 
бұзушылықтарды анықтаған жағдайда. Тапсырыс беруші 

объявленными Победителями Розыгрышей. При выявлении 
Заказчиком (Организатором) Акции нарушений Правил 
Акции, допущенных Победителями, Заказчик имеет право 
отказать соответствующему Участнику в получении Приза, 
аннулировав его победу. 
- при добровольном отказе Победителя от получения Приза. 

 
4) Если в течение 3 (трех) календарных дней с момента отправки 
Победителю Розыгрыша Промежуточного Приза оповещения о 
его победе, на указанный при регистрации номер телефона, 
Победитель не связался с Организатором Акции и не получил 
Промежуточный Приз, Участник Акции признается утратившим 
статус Победителя. В таком случае Организатор Акции 
распоряжается Призом по своему усмотрению, в соответствии с 
Правилами. 
 
 
6.2.6. Каждый из двух Розыгрышей Главных Призов 
проводится комиссионно в следующем порядке:  
 
1) В указанную в п. 1.2.4. Правил дату проведения 
Розыгрышей Главных Призов в присутствии комиссии, в составе 
не менее чем по одному представителю от Заказчика Акции и от 
Организатора Акции, в присутствии приглашенного нотариуса, с 
использованием специального сервиса случайного выбора 
победителей https://www.random.org определяются три 
победителя каждого из Розыгрышей с определением первого 
основного победителя и двух  дополнительных победителей 
одного Главного Приза данного Розыгрыша. Организатор Акции 
официально публикует результаты розыгрыша на официальной 
странице в сети Instagram @huggies.kz. 
2) В случае невозможности передачи Главного Приза первому 
основному победителю в силу различных обстоятельств таких 
как – неполучение Заказчиком Акции или Организатором Акции 
ответа от победителя о желании получения приза; несоблюдение 
требований и/или несоответствие победителя требованиям 
Правил; непредоставление победителем персональных данных, 
когда это необходимо для получения победителем Главного Приза 
и прочих обстоятельств, делающих невозможным передачу 
Главного Приза победителю и иных любых не перечисленных 
здесь оснований, новый основной победитель определяется 
автоматически – первым основным победителем становится 
первый из двух дополнительных победителей, выбранных при 
проведении данного Розыгрыша. Если и он не может получить 
Главный Приз, второй дополнительный победитель, становиться 
первым основным победителем. Если ни один из трех 
победителей не смог получить Главный Приз, в таком случае 
Организатор Акции распоряжается Призом по своему 
усмотрению в соответствии с Правилами.  
 
3) По результатам Розыгрыша участвовавшие в определении 
Победителя Акции члены Комиссии подписывают протокол 
проведения розыгрыша. Подписи членов Комиссии в протоколе 
проведения розыгрыша удостоверяются нотариусом и хранятся у 
Заказчика Акции. 
6.2.7. Результаты проведения Розыгрышей Главных Призов 
являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 
исключением случаев: 

- выявления Заказчиком (Организатором) Акции после 
объявления таких результатов нарушений Правил Акции, 
допущенных в ходе проведения Акции лицами, 
объявленными Победителями Розыгрышей. При выявлении 
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(Ұйымдастырушы) Жеңімпаздардың Акция  ережесін 
бұзғанын анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші тиісті 
Қатысушыға жүлдені беруден бас тартуға, оның жеңісін 
жоюға құқылы. 
- Жеңімпаз Бас жүлде алудан ерікті түрде бас тартқан 
жағдайда. 

 
6.2.8.    Егер Ұтыс ойын Жеңімпазына оның жеңгені туралы 
хабарлама жіберілген сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн 
ішінде тіркеу кезінде көрсетілген телефон нөмірі бойынша 
Жеңімпаз Акцияны Ұйымдастырушымен хабарласпаса және Бас 
Жүлде алмаса, Акцияға Қатысушы Жеңімпаз мәртебесін 
жоғалтты деп танылады. Мұндай жағдайда Акцияны 
Ұйымдастырушы Ережеге сәйкес Жүлдеге өз қалауы бойынша 
иелік етеді.  
7. АРАЛЫҚ ЖӘНЕ БАС ЖҮЛДЕ 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫНА ХАБАРЛАУ ТӘРТІБІ  
7.1. Әрбір Ұтыс ойынның Бас жүлде Жеңімпазы анықталғаннан 
кейін Акцияны Ұйымдастырушы Жеңімпазға телефон 
қоңырауын шалады. Жеңімпаздың телефоны байланыс 
аймағынан тыс жерде болса немесе Жеңімпаз қоңырауға 3 тәулік 
бойы немесе Акцияға Тапсырыс берушіге (Ұйымдастырушыға) 
байланысты емес техникалық сипаттағы өзге кез келген 
себептермен жауап бермесе, Жеңімпаз Бас Жүлдені алу 
құқығынан айырылады.  3 тәулік өткеннен кейін Ереженің 6.2.6-
тармағының 1) және 2)-тармақшаларында анықталғандай ұқсас 
әдіспен келесі қосымша Жеңімпазға қоңырау шалынады. 
 
7.2 Әрбір Ұтыс ойынның Аралық жүлде Жеңімпазы 
анықталғаннан кейін Акцияны Ұйымдастырушы Жеңімпазға 
телефон қоңырауын шалады. Жеңімпаздың телефоны байланыс 
аймағынан тыс жерде болса немесе Жеңімпаз қоңырауға 3 тәулік 
бойы немесе Акцияға Тапсырыс берушіге (Ұйымдастырушыға) 
байланысты емес техникалық сипаттағы өзге кез келген 
себептермен жауап бермесе, Жеңімпаз Аралық Жүлдені алу 
құқығынан айырылады. Акцияға Тапсырыс беруші мұндай 
Жүлдеге Ережеде көзделгендей өз қалауы бойынша иелік етеді. 
 
7.3 Instagram желісіндегі @huggies.kz ресми парақшасында 
өткізілген Жүлделер ұту ойыны, сондай-ақ Ұтыс ойынның күні, 
аты-жөні және жасырын телефон нөмірі бар Жеңімпаздардың 
деректері жарияланады (телефон нөмірінің соңғы төрт санын +7 
ХХХ ХХХ 1234 форматында көрсету керек).  
7.4 Instagram желісіндегі @huggies.kz ресми парақшасында 
Жүлдені әрбір ұту ойынын өткізу нәтижелері туралы ақпарат 
Ұтыс ойын өткізілгеннен кейін күнтізбелік 14 (он төрт) күн 
ішінде жарияланады. Жеңімпаз Жүлдені Ереженің 8-бөлімінде 
белгіленген шарт негізінде, уақытта және мерзімде ала алады. 
 
 
8. АКЦИЯНЫҢ АРАЛЫҚ ЖӘНЕ БАС ЖҮЛДЕЛЕРІН 
БЕРУ ТӘРТІБІ 
8.1. Барлық Жеңімпаз тиісті Аралық немесе Бас Жүлдені алу 
үшін келесі әрекеттерді орындауы қажет: 
8.1.1 Акцияны Ұйымдастырушыға Жеңімпаздың жеке басын 

куәландыратын құжаттың (түрі, сериясы, нөмірі, 
берілген күні, берген органның атауы) көшірмесін беру;  

8.1.2 Ұйымдастырушы ұсынатын Аралық немесе Бас 
Жүлдені алғанын растайтын осы Ереженің 
№1қосымшасында көрсетілген нысан бойынша 
құжатты (әрі қарай – «Бас жүлдені қабылдау-тапсыру 
актісі») толтыру және оған қол қою; 

Заказчиком (Организатором) Акции нарушений Правил 
Акции, допущенных Победителями, Заказчик имеет право 
отказать соответствующему Участнику в получении Приза, 
аннулировав его победу. 
- при добровольном отказе Победителя от получения 
Главного Приза. 
 

6.2.8. Если в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
отправки Победителю Розыгрыша Главного Приза оповещения о 
его победе, на указанный при регистрации номер телефона, 
Победитель не связался с Организатором Акции и не получил 
Главный Приз, Участник Акции признается утратившим статус 
Победителя. В таком случае Организатор Акции распоряжается 
Призом по своему усмотрению, в соответствии с Правилами. 
 
7. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ГЛАВНЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРИЗОВ  
7.1. После определения Победителя Главного Приза каждого 
Розыгрыша, Организатор Акции осуществляет оповещение 
Победителя путём телефонного звонка. В случае если телефон 
Победителя вне зоны доступа или Победитель не отвечает на 
звонок в течение 3-х суток, или по иным любым причинам 
технического характера, не зависящих от Заказчика 
(Организатора) Акции, то Победитель теряет право получения 
Главного Приза. По истечении 3-х суток аналогичным способом 
производится оповещение следующего дополнительного 
Победителя путём телефонного звонка, как это определено в пп. 
1) и 2) пункта 6.2.6.  Правил. 
7.2. После определения Победителя Промежуточного Приза 
каждого Розыгрыша, Организатор Акции осуществляет 
оповещение Победителя путём телефонного звонка. В случае если 
телефон Победителя вне зоны доступа или Победитель не 
отвечает на звонок в течение 3-х суток, или по иным любым 
причинам технического характера, не зависящих от Заказчика 
(Организатора) Акции, то Победитель теряет право получения 
Промежуточного Приза и Заказчик Акции вправе распорядиться 
таким Призом на своё усмотрение как предусмотрено Правилами. 
 
7.3 На официальной странице в сети Instagram @huggies.kz 
публикуется информация о проведённом Розыгрыше   Призов, а 
также данные Победителей, которые содержат дату Розыгрыша, 
его ФИО и скрытый номер телефона (указание последних четырех 
цифр номера телефона в формате +7 ХХХ ХХХ 1234). 
7.4  Информация о результатах проведения каждого Розыгрыша  
Приза на официальной странице в сети Instagram @huggies.kz 
публикуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после 
проведения Розыгрыша. Победитель может получить  Приз в 
соответствии с условиями, во время и сроки, определенные в 
разделе 8 Правил. 
 
8.            ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И 
ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ АКЦИИ 
8.1 Всем Победителям для получения соответствующего 

Промежуточного или Главного Приза необходимо: 
8.1.1 предоставить Организатору Акции копию документа, 

удостоверяющего личность Победителя (вид, серия, 
номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа);  

8.1.2 заполнить и подписать документ по форме, указанной в 
Приложении № 1 к настоящим Правилам, 
предоставляемый Организатором, подтверждающий 
получение Промежуточного или Главного Приза (далее – 
«Акт приёма-передачи Приза»); 
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8.1.3 осы Ереженің №1 қосымшасында көрсетілген нысан 
бойынша Ережеге сәйкес Акцияның Интернет-
ресурсына тіркелген кезде ұсынылғанға ұқсас дербес 
деректерді өңдеуге жазбаша келісім беру. Жеңімпаздың 
Аралық және Бас Жүлдені алғанын растайтын құжатты 
толтырудан және/немесе оған қол қоюдан және/немесе 
дербес деректерді өңдеуге келісім беруден бас тарту 
Жеңімпаздың Бас Жүлдені алудан бас тартқанын 
білдіреді; 

8.1.4 ұтып алған Жүлдеге сәйкес Ереженің 4.2.4-т. көзделген 
міндеттемелерді орындау. 

8.1.5 Акцияны Ұйымдастырушы Ұтыс ойын Жеңімпазын 
анықтаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
Ұтыс ойын Жеңімпазымен Telegram-ботта фискалдық 
чекті тіркеу кезінде көрсетілген телефон нөмірі 
бойынша хабарласады. Акцияны Ұйымдастырушы 
Ережеге сәйкес және кейін тиісті Жүлдені беру үшін 
ұтысты нөмірден тұратын Жеңімпаздың деректерін 
(тұратын қаласы, жеткізу мекенжайы, тегі мен аты, 
жасы) жинайды 

8.1.6 Жүлдені Акцияны Ұйымдастырушы не Қазақстан 
Республикасының аумағы шегінде пошта қызметін 
тарта отырып, Жеңімпаздың деректерін алған сәттен 
бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде береді. Алматы қ. 
тұратын Жеңімпаз үшін оның қалауы бойынша Жүлдені 
беру орнынан өз бетінше алуға болады. 
Ұйымдастырушы Жүлделерді беру орнының 
мекенжайын жеке хабарлайды.  

8.1.7 Бас және Аралық Жүлдені алған кезде Ұтыс ойын 
Жеңімпазы жеке куәлігінің көшірмесін ұсынуға және 
Аралық немесе Бас Жүлдені қабылдау-тапсыру актісіне 
қол қоюға міндетті. 

8.1.8. Ұтыс ойын Жеңімпазы Жүлдені өзіне көрсетілген 
Жүлделерді беру орнының мекенжайынан алмаса 
немесе өзі көрсеткен жеткізу мекенжайы бойынша 
Жүлдені алмаса (курьер көрсетілген мекенжай 
бойынша Жеңімпаздың болмауына байланысты 
Жүлдені бере алмайды), Жүлдені алу немесе жеткізу 
мекенжайы келісілген күннен бастап 3 (үш) күн ішінде 
Тапсырыс беруші де, Ұйымдастырушы да Жүлдені 
Жеңімпазға жеткізгені үшін жауап бермейді және 
Жүлдені өз қалауы бойынша қолдануға құқылы.  

 
8.2. Ұтыс ойын Жеңімпазы Акция ережесімен регламенттелген 

деректерді және/немесе Ережеге сәйкес тиісті Жүлдені 
алуға қажетті құжаттарды ұсынбаса, не Жүлдені ұтқаны 
туралы хабарлағаннан кейін 3 (үш) тәулік ішінде Жүлдені 
алуға жүгінбесе, мұндай әрекет Ұтыс ойын Жеңімпазының 
Жүлдені алудан бас тартуына тең келеді, Акцияға 
Тапсырыс беруші мұндай Жүлдені Ережеде көзделгендей, 
өз қалауы бойынша пайдалануға құқылы. 
 

8.3. Жеңімпаз Акцияны Ұйымдастырушымен жоғарыда 
көрсетілген мерзімде хабарласпаса, не Ережеде көрсетілген 
деректер мен құжаттарды ұсынбаса / беруден бас тартса, сол 
сияқты дербес деректерді өңдеуге келісім беруден бас тартса, 
сол сияқты толық емес / нақты емес ақпаратты және/немесе 
Жүлдені алуға қажетті барлық ақпаратты бермеген немесе 
уақытылы бермеген жағдайда мұндай әрекеттер Жеңімпаздың 
Жүлдені алудан бас тартқанын білдіреді. 
 
 

8.1.3 предоставить письменное согласие по форме, указанной в 
Приложении № 1 к настоящим Правилам, на обработку 
персональных данных, аналогичное представленному 
при регистрации на Интернет-ресурсе Акции согласно 
Правилам. Отказ Победителя от заполнения и/или 
подписания документа, подтверждающего получение 
Главного или Промежуточного Приза и/или согласия на 
обработку персональных данных, означает отказ 
Победителя от такого Приза; 

8.1.4 выполнить обязанности, предусмотренные п. 4.2.4. 
Правил соответственно выигранному Призу. 

8.1.5 Организатор Акции в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня определения Победителя Розыгрыша связывается с 
Победителем Розыгрыша по номеру телефона, который 
был указан при регистрации фискального чека в 
Telegram-бот. Организатор Акции осуществляет сбор 
данных Победителя (город проживания, адрес доставки, 
фамилию и имя, возраств соответствии с Правилами и 
содержащего выигрышный номер для последующей 
передачи соответствующего Приза. 

8.1.6 Выдача Призов осуществляется Организатором Акции 
либо с привлечением почтовой службы в пределах 
территории Республики Казахстан в течение 30 
(тридцати) рабочих дней с момента получения данных 
Победителя. Для Победителя находящегося в г. Алматы, 
по его желанию, возможно получение Приза 
самостоятельно в месте выдачи Призов. Адрес места 
выдачи Призов  Организатор сообщит отдельно.  

8.1.7 При получении Главного или Промежуточного Приза 
Победитель Розыгрыша обязуются предоставить копию 
удостоверения личности и подписать Акт приёма-
передачи Промежуточного или Главного Приза.  

8.1.8 В случае, если Победитель Розыгрыша не забирает Приз 
в указанном ему адресе места выдачи Призов или не 
получает по указанному им адресу доставки Приза 
(курьер не может вручить Приз в связи с отсутствием 
Победителя по указанному адресу) в течение 3 (трех) 
дней с даты согласования адреса получения или доставки 
Приза с Организатором, то ни Заказчик, ни Организатор 
за доставку Приза Победителю ответственности не несут 
и вправе распорядится Призом по своему усмотрению.  

 
 
8.2 В случае если Победитель Розыгрыша не предоставил 
регламентированные правилами Акции сведения и/или 
документы, необходимые для получения соответствующего 
Приза в соответствии Правилами, либо не обратился за Призом в 
течение 3-х (трёх) суток после его оповещения о выигрыше 
Приза, такое действие приравнивается к отказу Победителя 
Розыгрыша от Приза, Заказчик Акции вправе распорядиться 
таким Призом на своё усмотрение как предусмотрено Правилами. 
 
8.3 В случае если Победитель не свяжется с Организатором 
Акции в указанные выше сроки либо не предоставит / откажется 
от предоставления сведений и документов, указанных в 
Правилах, равно как и откажется от дачи согласия на обработку 
персональных данных, а равно предоставит неполную / 
недостоверную информацию, и/или в случае не предоставления 
или несвоевременного предоставления всей информации, 
необходимой для получения Приза – такие действия означают 
отказ Победителя от Приза. 
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8.4. Акцияның Кепілдендірілген Жүлделерін беру 
тәртібі:   
8.4.1. Акцияны Ұйымдастырушы Акцияға Қатысушы 

фискалдық чекті Telegram-ботқа тіркеген күннен бастап 
2 (екі) жұмыс күні ішінде фискалдық чекті оның 
түпнұсқалығына модерациядан (тексеруден) өткізеді 
және фискалдық чек Акция ережелеріне сәйкес келген 
жағдайда, Ұйымдастырушы фискалдық чекті растайды, 
сөйтіп Қатысушыларға Telegram-ботта 
Кепілдендірілген жүлделерді алуға мүмкіндік беріледі. 
Акция Ұйымдастырушысы Ережеге сәйкес 
Қатысушының деректерін (ұялы телефон нөмірін) 
жинайды; 

8.4.2. әрбір Қатысушы Акция өтетін кезең ішінде Акция 
шарттарына сәйкес келетін бірінші фискалдық чекті 
тіркеу кезінде біржолғы Кепілдендірілген Жүлдені 
алуға құқылы, бұл ретте Акцияға Тапсырыс беруші/ 
Ұйымдастырушы Кепілдендірілген Жүлделерді берген 
кезде Қатысушының ұялы телефон нөмірі бойынша 
Қатысушының фискалдық чегінің тіркелгенін тексеруге 
құқылы. 

 
9. ӨЗГЕ ШАРТТАР 
9.1. Акцияға Қатысушы Тапсырыс берушіні және/немесе 

Ұйымдастырушыны шығындануға итермелеген Ережеде 
көрсетілген міндеттерді бұзған жағдайда Акцияға 
Қатысушы осындай шығындарды орнын толық өтеуге 
міндетті. 

9.2. Акцияға Қатысушының қате деп таныған, келтірген 
шығындарды қоса алғанда (басқасының барлығын қоспағанда), 
қандай да бір әрекеттері/әрекетсіздіктері үшін Тапсырыс беруші 
және Ұйымдастырушы жауап бермейді. 
9.3. Акцияға Қатысушының компьютері /мобильді 
құрылғысы қосылған интернет-провайдердің немесе 
байланыстың Ұйымдастырушы желісіндегі техникалық ақаулар 
үшін; Акцияға Қатысушының компьютері/мобильді құрылғысы 
қосылған ұялы немесе интернет байланыс Ұйымдастырушының 
әрекеттері/әрекетсіздіктері үшін Тапсырыс беруші, сондай-ақ 
Акцияны ұйымдастыру мен өткізуге Тапсырыс беруші 
уәкілеттік еткен тұлғалар жауап бермейді. 
9.4. Жеңімпаздан Жүлдені алуға қажетті мәліметтерді 
және/немесе құжаттарды алмау Жеңімпаздың Жүлдені алудан 
бас тартуын білдіреді. 
9.5. Тапсырыс беруші талап етілмеген Жүлделерді өз 
қалауымен пайдалануға құқылы. 
9.6. Тапсырыс берушінің Жүлделердің сапасына қатысты 
міндеттемелері оларды өндірушілер немесе Жүлделердің құрама 
бөлігіне кіретін қызметтерді тікелей көрсететін тұлғалар берген 
кепілдіктермен шектелген. Акция Жеңімпаздары Жүлделердің 
сапасына қатысты наразылықтарын тікелей өндірушілерге / 
тиісті қызметтерді көрсететін тұлғаларға білдіруі тиіс. 
Жүлделердің функционалдық жарамдылығын (қолдануға 
жарамды кезде) Қатысушылар Жүлделерді алу кезінде тікелей 
тексеруі тиіс. Жүлделердің сыртқы түрі мен дизайны олардың 
жарнамалық материалдардағы суреттерінен өзгеше болуы 
мүмкін. 
9.7. Тапсырыс беруші және Ұйымдастырушы келесіге 
жауапты емес: 
• Қатысушылардың Акцияға қатысуына және/немесе 
Жүлделерді алуына байланысты міндеттерін орындамағаны / 
уақытылы орындамағаны үшін;  

8.4 Порядок выдачи Гарантированных Призов Акции:   
 
8.4.1 Организатор Акции в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня регистрации Участником Акции фискального чека 
в Telegram-бот проводит модерацию (проверку) 
фискального чека на его  оригинальность  и, в случае, если 
фискальный чек соответствует правилам Акции, 
Организатор подтверждает фискальный чек и таким 
способом дает возможность получения Участником 
Гарантированных призов в Telegram-бот. Организатор 
Акции осуществляет сбор данных Участника (номер 
мобильного телефона) в соответствии с Правилами; 
 

8.4.2 каждый Участник имеет право на получение 
единовременного Гарантированного Приза при 
регистрации первого фискального чека, 
соответствующего условиям Акции, в течение Периода 
проведения Акции, при этом Заказчик/Организатор 
Акции при выдаче Гарантированных Призов вправе 
проверить регистрацию фискального чека Участником по 
номеру мобильного телефона Участника. 

 
9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1 В случае нарушения Участником Акции обязанностей, 

указанных в Правилах, повлёкших возникновение у Заказчика 
и/или Организатора убытков, Участник Акции обязан 
возместить такие убытки в полном объёме. 
 

9.2 Заказчик и Организатор не отвечают за какие-либо 
последствия действия/бездействия Участника Акции, 
признанных ошибочными, включая (кроме всего прочего) 
понесённые последним затраты. 

9.3 Заказчик, а также лица, уполномоченные Заказчиком на 
организацию и проведение Акции, не несут ответственности 
за технические сбои сети Организатора связи или интернет-
провайдера, к которой подключён компьютер/мобильное 
устройство Участника Акции; за действия/бездействия 
Организатора сотовой или интернет-связи, к которой 
подключён компьютер/мобильное устройство Участника 
Акции. 

9.4 Неполучение от Победителя сведений и/или документов, 
необходимых для получения Приза, означает отказ 
Победителя от получения Приза. 

9.5 Заказчик имеет право использовать невостребованные Призы 
по своему усмотрению. 

9.6 Обязательства Заказчика относительно качества Призов 
ограничены гарантиями, предоставленными их 
изготовителями либо лицами, осуществляющими 
непосредственное оказание услуг, входящих составной 
частью в Приз. Претензии Победителей Акции относительно 
качества Призов должны предъявляться непосредственно к 
изготовителям / лицам, оказывающим соответствующие 
услуги. Функциональная пригодность Призов (когда 
применимо) должна проверяться Участниками 
непосредственно при получении Приза. Внешний вид и 
дизайн Приза может отличаться от их изображения в 
рекламных материалах. 

9.7 Заказчик и Организатор не несут ответственность: 
 
- за невыполнение / несвоевременное выполнение 

Участниками обязанностей, связанных с участием в 
Акции и/или получением Призов;  
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• Қатысушылардың Акция Ережесімен таныспағаны 
немесе оларды дұрыс түсінбегені үшін, сондай-ақ Акцияны 
өткізу нәтижелерімен таныспағаны үшін;  
• Қатысушылардан хат алмағаны, қоңырау және/немесе 
электрондық хабарламалар түспегені үшін, соның ішінде пошта 
қызметінің, байланыс ұйымының кінәсінен, техникалық 
проблемалардан және/немесе Акцияны өткізу кезінде 
қолданылатын Интернет және/немесе байланыс арналарындағы 
алаяқтық нәтижесінде алынбағаны үшін;  
• Қатысушылардан Жүлделерді алуға қажетті 
құжаттарды және/немесе деректерді алмағаны (уақытылы 
алмағаны) үшін; 
• Қатысушылардан Акцияны өткізу және Жүлделерді 
беруге қажетті толық емес және/немесе қате байланыс 
және/немесе өзге мәліметтерді, дербес деректерді алғаны үшін; 
 
• Акцияға қатысуға және/немесе Акция Жүлдесін алуға 
байланысты Қатысушының кез келген шығындары және/немесе 
шығыстары үшін;  
• жүлделерді тиісті қолданбағаны / пайдаланбағаны үшін; 
 
• форс-мажорлық жағдайлар орын алғанда, соның ішінде 
төтенше жағдай, карантин режимі және/немесе өзге шектеу 
шараларын, соның ішінде коронавирус пандемиясына 
байланысты шектеулер, ықпалшаралар және т. б. енгізілген 
жағдайда. 
9.8. Тапсырыс беруші Ережеде көрсетілген шарттарға 
сәйкес Акция Ережелеріне өз қалауы бойынша өзгерістер 
енгізуге құқылы. 
9.9. Акцияның барлық Қатысушылары Акцияға қатысуға 
байланысты барлық және кез келген шығынды (соның ішінде, 
бірақ онымен шектелмей, Интернет желісін пайдалануға, Акция 
туралы кез келген ақпаратты алуға байланысты шығындарды) 
өздігінен төлейді.  
9.10. Тапсырыс беруші және Ұйымдастырушы Акция 
Жүлделеріне берілетін құқық туралы кез келген дауларға 
қатысты жауапты емес. Кез келген жағдайда Жүлделерді беруге 
қатысты түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайды және 
мұндай шешімге шағым жасалмайды.  
 
10. САЛЫҚТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 
10.1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес 
төлем көзінен салық салынатын кірістерге Жүлделер жатады. 
Кірістің осы (ұтыс) түрі бойынша ЖТС (жеке табыс салығын) 
есептеу және ұстап қалу Акцияға Қатысушыға Жүлдесін тікелей 
беруді қамтамасыз ететін салық агентімен – Акция 
Ұйымдастырушысымен жүзеге асырылады. 
10.2. Қатысушылар Акция Жүлдесі түрінде кіріс табады, 
салық агенті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
олар үшін тиісті салықты (жеке табыс салығын) төлейді. 
 
 
11. АКЦИЯ ШАРТТАРЫН ҚАЛАЙ БІЛУГЕ БОЛАДЫ 
11.1. Акцияға Қатысушыларға Instagram әлеуметтік 
желісіндегі @huggies.kz ресми парақшасына Акцияны 
өткізудің толық шарттарын орналастыру арқылы шарттары мен 
оны өткізу мерзімдері туралы хабарланады 
11.2. Ереженің толық мәтіні www.huggies.kz сайтында және 
Telegram-боттағы «Ережелер» бөлімінде орналастырылады.  
 

- за не ознакомление Участников с Правилами Акции или 
неверным их толкованием, а также не ознакомление с 
результатами проведения Акции;  

- за неполучение от Участников писем, звонков и/или 
электронных сообщений, в том числе по вине почтовой 
службы, организаций связи, в результате технических 
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или 
каналов связи, используемых при проведении Акции;  
 

- за неполучение (несвоевременное получение) от 
Участников документов и/или сведений, необходимых 
для получения Призов; 

- за получение от Участников неполных и/или 
некорректных контактных и/или иных сведений, 
персональных данных, необходимых для проведения 
Акции и передачи Призов; 

- за любые расходы и/или убытки, понесенные Участником 
в связи с участием в Акции и/или получением Приза;  
 

- за ненадлежащее использование/эксплуатирование 
призов; 

- в случае наступления форс-мажора, в том числе введения 
режима чрезвычайного положения, карантина и/или 
любых иных ограничительных мер, в том числе 
связанных с пандемией коронавируса, санкциями и 
прочего. 

9.8 Заказчик вправе вносить изменения по своему усмотрению в 
Правила Акции в соответствии с условиями, указанными в 
Правилах. 

9.9 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все и 
любые расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции 
(включая, но не ограничиваясь, расходы, связанные с 
пользованием сетью Интернет, получения любой 
информации об Акции и т.д.).  
 

9.10 Заказчик и Организатор не несут ответственность в 
отношении любых споров о праве на Призы Акции. В любом 
случае окончательное решение относительно выдачи Призов 
принимает Заказчик и такое решение обжалованию не 
подлежит.  

10 ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ 
10.1 Согласно налоговому законодательству Республики 

Казахстан, к доходам, облагаемым у источника выплаты, 
относятся Призы. Исчисление и удержание ИПН 
(индивидуальный подоходный налог) по данному виду 
дохода (выигрыш) производится налоговым агентом – 
Организатором Акции, обеспечивающим непосредственную 
выдачу Призов Акции Участнику. 

10.2 Участники, получают доход в виде Призов Акции, налоговый 
агент уплачивает за них соответствующий налог 
(индивидуальный подоходный налог) в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
 

11 УСЛОВИЯ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ 
11.1 Участники Акции информируются об условиях и сроках ее 

проведения посредством размещения полных условий 
проведения Акции на официальной странице в социальной 
сети Instagram @huggies.kz 

11.2 Полный текст Правил размещается на сайте www.huggies.kz и 
в Telegram-боте в разделе «Правила». 
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12. АКЦИЯНЫ УАҚЫТША ТОҚТАТУ, ШАРТТАРЫН 
ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ 
12.1. Акция Ережелері өзгерген жағдайда, сонымен қатар 
оны уақытша тоқтатқанда немесе тоқтатқанда, соның ішінде 
форс-мажор жағдайларға байланысты, Ұйымдастырушы ол 
туралы Қатысушыларға Instagram әлеуметтік 
желісіндегі @huggies.kz ресми парақшасында және Telegram-
ботта орналастырылған осы Акция Ережелерінде тиісті 
хабарламаны орналастыру арқылы хабарлайды. 
12.2. Акцияны өткізуді уақытша тоқтату, Акцияны өткізуді 
мерзімінен бұрын тоқтату кезінде Акцияға Тапсырыс беруші 
тиісті хабарламаны Instagram әлеуметтік желісіндегі 
@huggies.kz ресми парақшасында жариялауға міндетті. 
12.3. Акцияның өткізілуін тоқтату немесе мерзімінен бұрын 
тоқтату Акцияға Тапсырыс берушіні немесе оның тапсырмасы 
бойынша Ұйымдастырушыны Акцияның өткізілу мерзімі 
тоқтағанға немесе мерзімінен бұрын тоқтағанға дейін Акцияға 
қатысқан Акция Жеңімпаздарына Жүлделерді беру 
қажеттілігінен босатпайды. 
 
 

 

 

12 ПРИОСТАНОВКА, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И 
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ АКЦИИ 

12.1 В случае изменений Правил Акции, а также ее 
приостановления или отмены, в том числе в связи с форс-
мажорными обстоятельствами, Организатор информирует об 
этом Участников путём размещения соответствующего 
объявления на официальной странице в социальной сети 
Instagram @huggies.kz и в настоящих Правилах Акции, 
размещенных в Telegram-боте. 

12.2 При приостановке проведения Акции, досрочном 
прекращении проведения Акции Заказчик Акции обязан 
опубликовать соответствующее сообщение на официальной 
странице в социальной сети Instagram @huggies.kz.  

12.3 Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции 
не освобождает Заказчика Акции или, по его поручению, 
Организатора, от необходимости вручения Призов Акции 
Победителям, уже принявшим участие в Акции до 
приостановки или досрочного прекращения проведения 
Акции. 

 
 

 

 

 

 

 

 


	Общее количество онлайн-сертификатов, участвующих в розыгрыше Промежуточных призов, – 20 (двадцать) штук. 
	Общее количество онлайн-сертификатов, участвующих в розыгрыше Промежуточных призов, – 10 (десять) штук. 
	Общее количество онлайн-сертификатов, участвующих в розыгрыше Промежуточных призов, – 10 (десять) штук. 
	Roborock S7+ робот шаңсорғышы, саны 1 (бір) дана.
	Робот-пылесос Roborock S7+, в количестве 1 (одна) штука.

