
ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЗАХОДУ ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Захід організовано ТОВ «ДТФ Едженсі» (код ЄДРПОУ 24590360) за замовленням ТОВ «Філіп
Морріс Cейлз енд Дистриб’юшн» (код ЄДРПОУ 39540982).

Вхід на захід можливий лише за наявності квитка.

Квиток на будь-який зручний день та сеанс катання можна отримати безкоштовно
завчасно, заповнивши форму за посиланням https://tickets.donttakefake.com/

Вхід на захід – лише для повнолітніх (18+) та без тварин. При собі необхідно мати документ,
який посвідчує особистість для перевірки віку. За відсутності документу у доступі на захід
буде відмовлено.

Доступ до заходу можливий лише за умов дотримання встановлених офіційних
карантинних обмежень, що будуть дійсні на момент сеансу катання.

Дати проведення заходу – 28.12-16.01 (із 18:00 у будні дні; із 14:30 у вихідні та святкові дні) за
адресою: вул. Межигірська 82, м. Київ.

На території локації працюватиме фотограф та відеооператор, тому ви можете потрапити у
фото- та відеозвіти. Приходячи на захід, ви погоджуєтесь, що ці фото та відеозвіти можуть
бути опубліковані в Інтернеті.

Ми не спонукаємо вас розповсюджувати фото із заходу  у соціальних мережах.

Якщо ви відома людина із значною аудиторією, включаючи аудиторію у соціальних
мережах, просимо вас не розміщувати інформацію про захід у своїх особистих акаунтах.

Тривалість 1 сеансу катання – 60 хвилин.

На території ковзанки наявний безкоштовний прокат ковзанів від 35 по 45 розмір.

Всі ковзани проходять дезінфекцію та сушку на кварцевій сушильній системі, що
забезпечує їхнє зберігання в належних санітарних умовах.

Кількість ковзанів обмежена і визначається порядком живої черги.

Тому, якщо у вас є вдома своя улюблена пара, сміливо беріть її із собою. Також для
особистих речей на локації працює камера зберігання.

На ковзанці діє ряд правил та обмежень, що викладені у пунктах нижче.

Правила відвідування заходу:

o Вхід на локацію та вихід на лід відбувається тільки за наявності квитка, який
необхідно завчасно отримати



o Вхід на лід дозволений лише повнолітнім (18+) та без тварин.

o Кожен відвідувач ковзанки має можливість перебувати на льодовому
майданчику по буднях, вихідних та святкових днях тільки згідно із розкладом
роботи ковзанки

o Адміністрація заходу не несе відповідальності за особисті речі відвідувачів

o Відвідувачі повинні виконувати вказівки адміністраторів та іншого персоналу
заходу

o Адміністрація має право обмежувати доступ відвідувачів на лід в разі
порушення цих правил, без пояснення причин

o Адміністрація має право обмежувати доступ відвідувачів на лід без
пояснення причин

o Відвідувачі повинні залишити територію льодової арени до часу офіційного
закриття (згідно зі встановленим графіком роботи)

o Кожен відвідувач самостійно визначає для себе можливість відвідування
льодової арени, виходячи з наявних навичок катання, фізичного самопочуття
та стану здоров'я

o Відвідувачі заходу несуть особисту відповідальність за будь-які збитки та
травми і пошкодження, нанесені собі та іншим відвідувачам під час
перебування на ковзанці

o Відвідувачі повинні залишити ковзанку одразу за сигналом адміністраторів, та
повернутися на лід тільки після відповідного дозволу

o У випадку отримання травми або пошкодження, відвідувач повинен
звернутись до будь-якого співробітника заходу або адміністратора, який
перебуває на території, для отримання першої медичної допомоги

На території заходу забороняється:

o Приносити з собою на ковзанку та вживати їжу та напої, в т.ч. алкогольні

o Перевищувати швидкість на ковзанці, що може завдати ризику та дискомфорту
іншим відвідувачам

o Перебувати поза зоною льодового або гумового покриття на території ковзанки в
ковзанах без захисного чохла на лезі

o Залишати територію в ковзанах або виносити їх з собою

o Виходити на льодове поле у взутті

o Проводити індивідуальні заняття приватного характеру та здійснювати будь-яку
тренерську діяльність без погодження з адміністрацією



o Виходити на лід в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

o Палити

o Навмисно псувати покриття ковзанами або іншими предметами; кидати на лід
будь-які предмети, виливати рідину і сипати будь-які речовини, застосовувати
вибухові та легкозаймисті речовини, в т.ч. піротехнічні вироби

o Під час масового катання на льодовому полі грати в ігри, які створюють перешкоди
комфортному та безпечному відпочинку відвідувачів ковзанки

o Їздити з ключками та іншими довгомірними предметами

o Заходити на ковзанку з холодною та вогнепальною зброєю

o Кататися групами по три та більше осіб, тримаючись за руки

o Сидіти на бортах льодового поля.

Адміністрація має право зупинити видачу квитків та тимчасово обмежити вхід на ковзанку
у випадку, якщо кількість виданих квитків / відвідувачів перевищує пропускну
спроможність ковзанки

Політика конфіденційності

ТОВ «ДТФ Едженсі» (далі — ДТФ) дотримується принципів конфіденційності й
недоторканності інформації, отриманої від користувачів, які заповнили анкету для участі у
проектах ДТФ та його клієнтів. Тим самим ми забезпечуємо максимально комфортні умови
кожному користувачеві. 

ДТФ гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних
даних користувачів, які заповнюють анкету проекту. 
Політика конфіденційності (далі – Політика) націлена на публічне інформування
Користувачів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та
інформації, що надається в рамках проведення акцій та інших проектів ДТФ та його клієнтів.

Беручи участь у проектах ДТФ, Користувач погоджується з усіма правилами та умовами
Політики. Перед початком використання Послуг просимо ознайомитися з Політикою.

Мета обробки персональних даних
Метою обробки персональних даних є надання Користувачеві можливості брати участь у
проектах ДТФ.

Збір персональних даних
Персональні дані, які обробляє ДТФ, охоплюють контактні дані, які надаються
Користувачами при заповненні анкети (прізвище, ім’я, номер телефону, адреса електронної
пошти тощо). Інформація отримується при заповненні анкети Користувачем. Дані
передаються Користувачами добровільно з метою забезпечення можливості участі у
проектах ДТФ. 



Використання інформації
Інформація, яку отримує ДТФ використовується для:

● - включення Користувача у базу розіграшу в рамках проектів ДТФ
● - зв’язку з Користувачем з метою інформування про виграш;
● - ефективного клієнтського обслуговування;
● - будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.
● - на заході проводитиметься фото і відеозйомка і матеріали можуть бути

використані в соцмережах партнерів і медіа

Передача інформації третім особам
Ми не передаємо персональні дані Користувача третім особам крім випадків визначених
законодавством України. Поширення персональних даних без згоди Користувача або
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це
необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Захист конфіденційної інформації та інформації про Користувача
Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація зберігаються
на внутрішніх ресурсах ДТФ, доступ до яких обмежується згідно із внутрішньою політикою
конфіденційності.

Права та обов’язки Користувача
Користувач має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних
даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) (далі – Закон).

Користувач зобов’язаний, зокрема, але не обмежуючись:
● не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
● не надавати в користування свої персональні дані третім особам;
● не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення

персональної інформації інших Користувачів;
● не намагатися одержати доступ до персональних даних інших Користувачів

будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману,
зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.

Зміна Політики конфіденційності

Ми маємо право змінити умови Політики конфіденційності. У такому випадку, ми замінимо
версію документа на сторінці "Політика конфіденційності". 


