
АНКЕТА УЧАСТНИКОВ 

Данные участников конкурса "Заграничная свадьба. Греческая сказка на Пелопоннесе" заполняется каждым уз участников. Данные вносятся на основании действующих 

паспортов. Срок действия паспорта должен быть не менее, чем до 31.12.2016 года. 

Фамилия, Имя Дата рождения Номер и серия паспорта Гражданство Номер телефона E-mail 

      

      
Дата _______________ 

Подпись Участник 1 _______________________( ФИО ______________________________________________________________________________) 

Подпись Участник 2 _______________________( ФИО ______________________________________________________________________________) 

Участники ознакомлены с Условиями Конкурса, размещенные на официальном сайте Конкурса http://weddingpoint.com.ua/, а именно: 

 Конкурс "Заграничная свадьба. Греческая сказка на Пелопоннесе" (далее - Конкурс) проводится на официальном сайте конкурса http://weddingpoint.com.ua/  

 Конкурс является открытым, некоммерческим, плата за участие в нем не предполагается. За исключением дополнительных услуг (авиаперелет, трансфер, визовое сборы). 
Факт участия в Конкурсе означает согласие участников (далее - Участники) с настоящими правилами (далее - Правила) и необходимостью их соблюдения.  

 Факт участия в Конкурсе означает согласие Участников на обработку Организатором персональных данных, гарантируя надлежащую защиту и сохранность их 
конфиденциальности.  

 Весь опубликованный фото-, видео- и текстовый материал (далее - Работы) равны по значимости между собой.  

 Все Работы, опубликованные на сайте, проходят проверку модератором Конкурса.  

 Организатор Конкурса оставляет за собой право в безапелляционном порядке и без предупреждения удалять Работы, нарушающие настоящие Правила. 

 Организатор Конкурса имеет право отстранить Работу от участия в конкурсе на любом этапе, если возникли подозрения, что Участник, или кто-то другой за него в ходе 
конкурса пытаются изменить результаты голосования посредством технических, программных или других запрещенных средств.  

 Организатор Конкурса имеет право отстранить Работу от участия в конкурсе на любом этапе на основе собственного субъективного мнения.  

 Организатор Конкурса обладает правом использования в маркетинговых целях и нуждах Конкурса, Организатора, Спонсоров и Партнеров всех Работ, опубликованных в 
рамках Конкурса. 

 Победители Конкурса (далее - Победители) дают свое согласие на бесплатное участие во всех маркетинговых мероприятиях, промо видеороликах, а также разрешение на 
использование фото-, видео- и текстового материала по результатам путешествия в Грецию в маркетинговых целях и нуждах Конкурса, Организатора, Спонсоров и 
Партнеров. 

 Организатор оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в настоящие Правила и прочие документы, регламентирующие процесс подготовки и 
проведения Конкурса. 

Участники данным соглашением подтверждают, что ознакомлены и дают свое согласие на дополнительные затраты связанные с приобретением авиа-перелета Киев - Афины - 

Киев, трансфер аэропорт Афины - отель - аэропорт Афины, визовое сопровождение и консульский сбор в размере 30 000,00 (тридцать тысяч гривень 00 копеек) за двоих 

Участников. 

Дата _________ 

Подпись Участник 1 ____________  

Подпись Участник 2 ____________  

 

http://weddingpoint.com.ua/
http://weddingpoint.com.ua/


ЗГОДА на збір та обробку персональних даних 

Я,________________________________________________________________________________________________________ , (П. І. Б.) (народився « ___ »_____________19 ___року, паспорт серії 

___ №____________ ) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду ТОВ «Дрім 

Тревел» (код ЄДРПОУ 33694840) на збір та обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази 

персональних даних клієнтів суб'єкта господарювання з метою реалізації відносин у сфері туристичних послуг та замовлення і надання туристичного продукту в об'ємі, 

необхідному для досягнення зазначеної мети, на виконання вимог чинного законодавства України, відповідно до установчих документів суб'єкта господарювання, Закону України 

«Про туризм», Господарського та Цивільного Кодексів України. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в наданні замовлених 

туристичних послуг та в інших випадках, прямо передбачених законодавством. Право визначення об'єму обробки персональних даних я надаю ТОВ «Дрім Тревел». Наданням цієї 

згоди я також підтверджую, що мені надана вся інформація, надання якої вимагається від суб'єктів туристичної діяльності України туристам чинним законодавством України, 

зокрема, Законами України «Про туризм» та «Про захист прав споживачів», я ознайомлений та погоджуюсь з умовами договору на туристичне обслуговування за формою, 

запропонованою ТОВ «Дрім Тревел» та розміщеною на офіційному сайті: dreamtravel.com.ua.  

«_______» ________________________20 __ року, _______________________________________ ( _____________________ ) Особу та підпис ________________________ перевірено  

Відповідальна особа _______________________________________________________________ ( _____________________ ) М.П.  

Я, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення господарської діяльності та реалізації відносин у сфері 

туристичних послуг на виконання вимог чинного законодавства, відповідно до установчих документів суб'єкта господарювання, Закону України «Про туризм», Господарського 

Цивільного та Податкового Кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також відомості про мої права, визначені Законом 

України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети. «___»_________ 20___ року. (підпис) Повідомляємо, що надані Вами 

відомості включені до бази персональних даних ТОВ «Дрім Тревел» (код ЄДРПОУ 33694840) з метою ведення господарської діяльності та реалізації відносин у сфері туристичних 

послуг на виконання вимог чинного законодавства, відповідно до установчих документів, Закону України «Про туризм», Господарського Цивільного та Податкового Кодексів 

України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних 

даних має право: 1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі 

персональних даних; 3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня 

надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати 

зміст його персональних даних, що зберігаються; 5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 

даних будь- яким володільцем та розпорядником цієї бази, 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 з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення 

законодавства про захист персональних даних. « ___ »____________ 20___ року, ____________________  

Особу та підпис _________________________ перевірено  

Відповідальна особа 

 


