
Правила програми  
 
1. Основні поняття та терміни 
 
1.1. «Організатор Програми лояльності «Друзі\Любі друзі\TIR Point» (далі також –          
Організатор) товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку         
Програми, якщо інше не передбачено цими Правилами участі в Програмі лояльності           
«Друзі\Любі друзі\TIR Point» (далі – Правила):Товариство з обмеженою        
відповідальністю «Брент +» з місцезнаходженням за адресою: 61082, Харківська         
область, м. Харків,Московський пр.,  б. 144  оф. 206/1 
1.2 «Програма лояльності «Друзі\Любі друзі\TIR Point» (далі також – Програма) -           
комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати Знижки, а під            
час проведення акцій (пропозицій) в рамках Програми – також Акцій, Пропозицій на            
умовах, визначених цими Правилами. 
1.3. «Учасник Програми» (Учасник) - фізична особа, суб'єкт персональних даних, який           
бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та участь якого           
підтверджена Організатором. 
1.4. «Ідентифікатор лояльності» - унікальний номер, який 
1.4.1. представлений у вигляді цифр, штрих-коду та нанесений на пластиковий          
носій/картку, що видається Учасникам Програми Організатором чи від його імені на           
умовах, визначених Організатором. 
1.4.2. Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника          
Програми з метою надання Знижки Учаснику та визначення його права на участь в             
акціях (пропозиціях) в рамках Програми, на отримання Знижки, Акцій, Пропозицій. 
1.6 «Картка Учасника» – пластиковий носій або віртуальна картка на електронному           
носії, з унікальним номером – Ідентифікатором лояльності, який служить для          
ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою надання Знижки Учаснику           
та визначення його права на участь в акціях (пропозиціях) в рамках Програми. Існують             
наступні види карток: 
1.6.1. «Картка Учасника “Друзі” яка надає Знижку» - за замовчуванням, це пластиковий            
носій, технічні параметри якого визначаються Організатором Програми, розмірів 85.60         
× 53.98 мм, з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, що видається у пакеті             
для реєстрації Учасником Програми. 
1.6.2. «Картка Учасника “Любі Друзі” яка надає Знижку» - за замовчуванням, це            
пластиковий носій, технічні параметри якого визначаються Організатором Програми,        
розмірів 85.60 × 53.98 мм, з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, що            
видається у пакеті для реєстрації Учасником Програми. 
1.6.3. «Картка Учасника “TIR Point”» - це пластиковий носій, технічні параметри якого            
визначаються Організатором Програми, розмірів 85.60 × 53.98 мм, з нанесеним на           
нього Ідентифікатором лояльності, який служить для ідентифікації фізичної особи як          
Учасника Програми з метою визначення його права на участь в акціях (пропозиціях) в             
рамках Програми,що видається у пакеті для реєстрації Учасником Програми. 
1.7. «Знижка» - умовна облікова одиниця, яка надається Учаснику відповідно до правил            
нарахування, встановлених Організатором, а під час проведення відповідних акцій         
(пропозицій) в рамках Програми – також встановлених відповідно до цих Правил, а            



також на умовах, визначених правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в          
рамках Програми.  
1.10. «Анкета» - формуляр, окремий документ, частина документу, що пропонується          
для заповнення фізичній особі Організатором чи його представником, в результаті          
заповнення та надсилання якого фізична особа дає свою згоду на участь в Програмі             
згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє (надає згоду) обробляти надані           
персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми відповідно до чинного           
законодавства про захист персональних даних та цих Правил. Заповнена фізичною          
особою та отримана Організатором Анкета є підставою для реєстрації фізичної особи           
Учасником Програми (підтвердження участі такої фізичної особи в Програмі). 
 
2. Участь 
 
2.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18            
років і є громадянами України, що постійно проживають на території України. 
2.2. Кожен потенційний Учасник отримує Ідентифікатори лояльності у пакеті, що          
містить одну картку розмірів 85.60 × 53.98 мм технічні параметри (розміри) яких            
визначаються Організатором. Пакет Учасника можна отримати в діючих торгових         
об’єктах мережі АЗК Prime, або у персонального менеджера. Вступ до Програми           
(реєстрація Учасником) є безкоштовним. 
2.3. Про умови Програми можна дізнатися в діючих торгових об’єктах мережі АЗК            
Prime, з сайту, розміщеного за посиланням https://azs.primegroup.ua/, чи у особистого          
менеджера. Актуальні Правила розміщені на вказаному у цьому пункті сайті. 
2.4. Ідентифікатор лояльності обслуговується в мережі АЗК Prime. 
2.5. Програма розрахована суто для особистого користування фізичних осіб.  
2.6. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми, окрім окремих           
випадків, визначених цими Правилами. 
2.7. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його           
пластикового носія, в інших випадках, а також для його розблокування, Учаснику           
необхідно відразу звернутися до Організатора або особистого менеджера. 
2.8. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований тільки у випадку, коли          
персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в Анкеті Учасника і           
зареєстрованими в інформаційній системі – Базі персональних даних Учасників         
Програми. 
 
3. Анкета, персональні дані та порядок реєстрації Учасника програми 
 
3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та          
контактні дані для реєстрації в інформаційній системі – Базі персональних даних           
Учасників Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної          
системи є обов'язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою          
використання Знижки згідно з Правилами Програми, якщо інше не передбачено          
правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми. 
Існує обов’язковий перелік інформації, яка повинна бути внесеною при заповненні          
Анкети. Без зазначення такої обов’язкової інформації українською мовою реєстрація         
Учасника в Програмі неможлива. 
Обов'язковими для заповнення є наступні поля: 
3.1.1 Ім'я 
3.1.2 Прізвище 

https://azs.primegroup.ua/


3.1.3 Дата народження 
3.1.4 Номер мобільного телефону 
Обов’язковою умовою надання Знижки чи участі у акціях (пропозиціях) в рамках           
Програми є зазначення наведеної вище інформації при заповненні Анкети та її           
внесення до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми –           
на момент отримання Учасником Знижки та/або участі в акції (пропозиції) в рамках            
Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій          
(пропозицій) в рамках Програми. 
Організатор може заблокувати картку Учасника до внесення або актуалізації         
Учасником обов’язкової інформації згідно з зазначеним вище переліком. 
Для окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми Організатор, можуть         
встановлювати особливі вимоги щодо переліку такої обов’язкової інформації. Такі         
вимоги будуть зазначені у правилах (умовах) відповідної акції (пропозиції). 
3.2. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а            
також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих         
відомостей. Учасник Програми несе відповідальність за достовірність та актуальність         
даних, зазначених у Анкеті, а також своєчасність повідомлення про їх зміну.           
Організатор не зобов’язаний здійснювати перевірку відповідності дійсності відомостей,        
зазначених в Анкеті. 
3.3. Анкета не приймається/не реєструється, якщо вона повністю не заповнена, не           
підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо, неправильно        
чи не відповідають цим вимогам. 
3.6. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають             
відповідальні особи Організатора і сам Учасник. Також ці дані можуть бути надані на             
вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства. 
 
4. Згода на обробку персональних даних. 
 
4.1. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета або надісланий фізичною          
особою електронний формуляр Анкети (надсилання такого формуляру можливе лише         
після проставлення відмітки про надання згоди (дозволу) на обробку персональних          
даних згідно з цими Правилами) засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організатору           
Програми (володілець персональних даних) на обробку згідно з Законом України «Про           
захист персональних даних» (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання,       
адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження,      
реалізацію, передачу) персональних даних фізичної особи, які вказані у Анкеті          
(надісланому фізичною особою електронному формулярі Анкети), даних про операції         
придбання (отримання) Знижки, Акції, Пропозиції, що проводяться в рамках зазначеної          
Програми. 
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Учаснику Програми            
належать наступні права як суб’єкту персональних даних: 

1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, 
мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) 
володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне 
доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Учасником 
Програми особам, крім випадків, встановлених законом; 



2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані 
Учасника Програми; 

3. на доступ до своїх персональних даних; 
4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження 

запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються 
персональні дані Учасника Програми, а також отримувати зміст таких 
персональних даних; 

5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із 
запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 
даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці 
дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової 
втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, 
ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову 
репутацію фізичної особи; 

8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; 

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про 
захист персональних даних; 

10.  вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 
персональних даних під час надання згоди; 

11. відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для Учасника Програми 

правові наслідки. 

Шляхом заповнення та підписання Анкети або надіслання електронного формуляру         
Анкети фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими           
Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до            
інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує         
ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства надаються          
їй як суб’єктові персональних даних (перелічені вище), а також погоджується з тим, що             
Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника         
Програми про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника Програми           
відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки. 
Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й           
ідентифікаційного коду. 
Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Організатору як володільцю          
персональних даних на увесь період (строк) дії Програми, учасником якої стає особа. У             
випадку припинення участі в Програмі за ініціативою відповідного учасника (в т.ч. у            
зв’язку з відкликанням згоди (дозволу), обробка персональних даних припиняється з          
моменту такого припинення участі (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу). 
Ненадання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище           
умовах чи відкликання особою наданої нею згоди унеможливлюють її реєстрацію та           
подальшу участь в Програмі, оскільки унеможливлюють виконання Організатором        



зобов’язань згідно з цими Правилами, спрямованих на реалізацію мети цієї Програми у            
вигляді винагородження Учасників Програми згідно з цими Правилами. 
Учасник Програми може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку           
персональних даних, повідомивши про це Організатора через Гарячу лінію Програми          
або через надані Організатором електронні канали комунікацій, без наслідків для          
законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку            
відкликання згоди на обробку персональних даних, з моменту повідомлення         
Організатора про відкликання згоди участь такого Учасника у Програмі завершується,          
його персональні дані знищуються, їх обробка припиняється. 
Щодо усіх питань, пов’язаних із вказаною вище обробкою даних, у тому числі щодо             
відкликання згоди, Учасник Програми має право звертатись за телефоном Гарячої лінії           
Програми  +380 50 326 20 59 . 
 
4. Права та обов’язки Організатора 
 
4.1. Ідентифікатор лояльності є власністю Організатора. 
4.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови (Правила)           
Програми 
4.3. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєна одночасно не          
більше одного Ідентифікатор лояльності. У випадку виявлення двох і більше          
Ідентифікатор лояльності, у яких збігаються зареєстровані персональні дані Учасників         
Програми за одним записом, а саме номер мобільного телефону, Організатор вправі           
заблокувати такі Ідентифікатор лояльності до з’ясування достовірності наданих        
Учасником персональних даних. 
4.4. Організатор має право відмовити у видачі картки Учасника, вилучити чи припинити            
дію карток Учасника, тимчасово заблокувати за таких обставин: 
а) використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не відповідає            
умовам Програми та Правилам; 
б) будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у           
Програмі; 
в) відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом         
12 місяців; 
г) відкликання фізичною особою своєї згоди на обробку її персональних даних; 
д) надання фізичною особою недостовірних та/або неточних відомостей, що вказані в           
Анкеті; 
е) встановлення факту неактуальності відомостей, що вказані в Анкеті; 
Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в            
результаті таких дій. 
4.5. Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані         
Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил. 
4.6. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та         
Пропозиції\Акції, проте не несе відповідальності за те, що таке повідомлення не було            
доставлене, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин. 
 
5. Права та обов’язки Учасника 
 



5.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно           
до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного          
законодавства. 
5.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати картку          
Учасника (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані         
Організатором канали комунікації. 
5.3. Учасник надає Організатору право повідомляти йому поштою, електронною         
поштою, телефоном та/або SMS та/або Viber будь-яку інформацію комерційного і/чи          
інформаційного характеру з метою його винагородження згідно з Правилами Програми. 
5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за          
переліченими вище комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора. 
5.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну          
адреси, телефону та інших персональних даних. 
 
6. Інші умови 
 
10.1. Програма є довготерміновою. 
10.2. В рамках Програми можуть проводитись акції (пропозиції), правила (умови) яких           

визначаються Організатором  
10.6. Правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми          
можуть бути передбачені винятки з цих Правил. 
 
Деталі акційних комунікацій  
 
Місце дії пропозиції: по всій території України, зокрема тимчасово окупованих районів           
Донецької та Луганської областей, та Автономної Республіки Крим. Актуальний         
перелік - за посиланням https://azs.primegroup.ua/uk/map 
 
Період дії акційної пропозиції: з 25 травня 2020 р. на постійній основі. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://azs.primegroup.ua/uk/map

