
 

Правила програми «Glo Agent»  

Програма «glo agent» (надалі – «Програма») призначений лише для осіб, що досягли 18 років, що 

проживають в Україні. Для участі у Програмі Вам необхідно ознайомитися і погодитися з даними правилами 
програми «glo agent» (далі – "Правила"). Якщо Ви не згодні з Правилами, Ви не можете брати участь у 

Програмі.  

Сайт – Веб-сайт myglo.com.ua. Сайт належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Бритіш 

Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" ідентифікаційний код юридичної особи 40102602 (далі – 
"Ми" або "Компанія"). 

Продукція – пристрій для електричного нагрівання тютюну gloTM, що використовується разом із сумісними 

тютюновмісними виробами для нагрівання.  

Учасник – повнолітні особи, що проживають в Україні, яким Компанією надано доступ до Сайту та які 

погодились з цими Правилами. 

Потенційний споживач – повнолітня особа, яка є споживачем тютюнових або інших нікотиновмісних 

виробів та, яка виявила зацікавленість у Продукції Компанії та надала згоду на обробку своїх персональних 
даних, з метою отримання інформації про Продукцію.  

Мета Програми 

Метою Програми є ознайомлення Потенційних споживачів із Продукцією, її характеристиками, принципами 

роботи, надання Продукції у тимчасове користування, надання підтримки про оформленні замовлення на 

Сайті або у роздрібних точках реалізації.  

Умови участі у Програмі  

Учасник Програми вносить дані Потенційного споживача на спеціальну сторінку Сайту, попередньо 
пересвідчившись у тому, що Потенційний споживач: 

- є повнолітнім. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів у досягненні повноліття Потенційним 
споживачем, Учасник Програми зобов’язаний перевірити документ, що посвідчує особистість 

Потенційного споживача; 

- є споживачем тютюнових або інших нікотиновмісних виробів. У випадку, якщо Потенційний 
споживач не споживає зазначені вироби, Учасник Програми повинен повідомити, що Продукція є 

неповною мірою безпечною, містить нікотин та викликає звикання; 
- погоджується на обробку своїх персональних даних Компанією, з метою отримання інформації про 

Продукцію, у зв’язку з чим дає згоду отримувати телефонні дзвінки та повідомлення (смс, 
месенджери, еmail) від представників Компанії.  

Учаснику суворо забороняється: 

- вносити дані неповнолітніх осіб; 

- вносити дані Потенційних споживачів, які не надали свою згоду на обробку персональних даних; 

- розкривати та/або розповсюджувати будь-якими способами, окрім передбачених цими 
Правилами, персональні дані Потенційних споживачів;   

- передавати свій логін та пароль для входу на Сайт третім особам. 

Умови нарахування винагороди Учаснику 

Винагорода нараховується за умови, що Потенційний споживач, якого додав Учасник на Сайт:  

- відповідає умовам наведеним у розділі «Умови участі у Програмі» цих Правил;  

- придбав принаймні один набір Продукції після того, як Учасник додав дані Потенційного 
споживача на Сайт; 

- Потенційний споживач зареєстрував придбану Продукцію на Сайті, у фірмовому магазині або за 

телефоном гарячої лінії компанії; 



- Потенційний споживач не здійснив повернення придбаної Продукції протягом 14 календарних днів 

з дати придбання.  

Розмір винагороди та умови отримання її Учасником 

Розмір та формат винагороди визначається Компанією. Учаснику може бути запропоновано обрати 
винагороду з-поміж кількох запропонованих Компанією. Учасник може обрати одну винагороду за одного 

Потенційного споживача, який відповідає умовам, перерахованим у розділі «Умови нарахування 
винагороди Учаснику» цих Правил.  

Компанія може вимагати надання Учасником копії персональних документів Учасника, а саме копію 
паспорта громадянина України (або іншого аналогічного документу, що посвідчує особистість), копію 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. У випадку ненадання Учасником вказаних документів, 

Компанія може відмовити Учаснику у наданні винагороди.  

Винагорода не підлягає обміну на готівкові кошти та надається виключно у розмірі та формі, визначеній 

Компанією.   

Блокування доступу до Сайту та виключення Учасника з Програми 

Компанія може заблокувати доступ Учасника на Сайт та виключити з участі у Програмі у наступних 

випадках: 

- Учасник перестав відповідати умовам, дотримання яких необхідне для доступу до Сайту та участі 

у Програмі; 
- надання Учасником недостовірних персональних даних; 

- Учасник звернувся з вимогою закрити доступ на Сайт; 

- якщо у Учасника більше одного облікового запису; 
- Учасник порушує Правила Програми та доступу на Сайт.  

Обмеження відповідальності  

Погоджуючись з даними Правилами, Учасник дає згоду, що ні Компанія, жодна з допущених Компанією 
третіх осіб не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникати в результаті використання 

Учасником або неможливості використання цього Сайту. Цi положення поширюються на помилки, 

пропускання, переривання, несправності, затримки, комп’ютернi віруси, втрату Учасником прибутку чи 
інформації, несанкціонований доступ або порушення пересилань Учасника чи інформації Учасника та іншу 

матеріальну чи нематеріальну шкоду). Це обмеження відповідальності застосовується незалежно від того, 
чи стягуються збитки на основі Правил, у результаті недбалості чи на будь-яких інших підставах, які 

виникають у зв’язку з використанням, неможливістю використати або наданням інформації, послуг, 
продукції чи матеріалів, доступних на цьому Сайті, i навіть у тому разі, якщо Компанія або будь-яка 

допущена Компанією третя особа виявили недбалість або були попереджені про можливість виникнення 
таких збитків. Компанія має право в будь-який час без завчасного попередження розширити, видозмінити, 

призупинити чи повністю закрити Сайт, Програму або будь-яку їхню частину й не несе жодної за це 

відповідальності. Компанія залишає за собою право на зміну цих Правил без попереднього узгодження та 
додаткового повідомлення. 

Положення про конфіденційність та обробка персональних даних 

Погоджуючись із цими Правилами, Учасник приймає ці умови та надає свою згоду на безстрокову обробку 
своїх персональних даних та включення Учасника до бази персональних даних Компанії. Надані дані 

(прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження, номер телефону, адреса електронної пошти, місце 
роботи, стать та інші дані надані Учасником Компанії) оброблятимуться Компанією з метою виконання цих 

Правил та Програми, надання інформації щодо Програми, надання винагороди на умовах Програми тощо. 
Погоджуючись з даними Правилами, Учасник погоджується з тим що Компанія направлятиме Учаснику 

таку інформацію за допомогою засобів електронного зв'язку або іншим способом (включаючи телефонні 



дзвінки, електронну пошту, пошту, SMS, MMS та інші месенджери). Учасник також в будь-який момент 

можете звернутися з вимогою виключити його з бази даних за адресою 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 
13-15, 14 пов. Видалення з бази даних персональних даних Учасника означає, що Учасник не буде 

отримувати від Компанії вказану інформацію і всі дані Учасника буде видалено з бази Компанії. Учасник 
користується всіма правами та обов’язками наданих суб’єкту персональних даних законодавством.  

 


