УГОДА КОРИСТУВАЧА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ WEB ADS

1. ТОВ «Дата Солюшенз», адреса: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд. 27А, кв.739
(далі - «Власник Сервісу»), керуючись, зокрема, ст.ст. 205, 634, 638 – 644 Цивільного
кодексу України № 435-IV від 16.01.2003, ПРОПОНУЄ невизначеному колу осіб фізичним та юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, кожен з яких окремо в
подальшому іменується «Користувач», отримувати доступ до онлайн-сервісу - вебсервісу, що надає доступ до бази актуальних неперсоналізованих адресних даних з
можливістю вибрати точну (повну) адресу, отримати GPS координати, індекс тощо для
будь-якого будинку в будь-якому населеному пункті України за допомогою API.
Використання Сервісу допускається лише на умовах цієї Угоди.
2. Якщо Користувач не приймає Угоду в повному обсязі, Користувач не має права
використовувати Сервіс і зобов'язаний припинити використання. Використання Сервісу з
порушенням (невиконанням) будь-якого з умов цієї Угоди заборонено.
3. Дана Угода вступає в силу з моменту опублікування в межах Сервісу. Угода є офертою та
представлена у формі формуляру, розміщеного/оприлюдненого на веб-сервісі.
4. Дана Угода діє упродовж усього періоду експлуатації Сервісу Користувачем.
5. Фактом використання Сервісу, Користувач підтверджує, що він досяг повноліття, має
достатньо дієздатності та правоздатності відповідно до законодавства України, а також
зобов'язується не допускати до користування Сервісу неповнолітніх, недієздатних (в тому
числі обмежено дієздатних), і особисто несе відповідальність за допуск таких людей до
користування Сервісом.
6. Фактом використання Сервісу, Користувач підтверджує, що він повідомлений і дає свою
згоду на те, що дана Угода може бути змінена Власником Сервісу в будь-який час.
Користувач підтверджує, що йому зрозумілі всі його права і обов'язки в повному обсязі, і
він беззастережно приймає умови цієї Угоди.
7. Акцепт умов Угоди рівносильний укладенню двосторонньої письмової Угоди між
Користувачем та Власником Сервісу.
8. Власник Сервісу залишає за собою право відмовити в реєстрації Користувачеві без
пояснення причин, а також видалити Обліковий запис Користувача Сервісу в разі, якщо
визнає, що надані відомості не є достовірними, коректними. А також у разі, якщо будуть
зафіксовані будь-які штучні відомості, дублююча інформація, а також будь-які дії з боку
Користувача, який здійснює реєстрацію в сервісі, визнані Власником Сервісу такими, що
вводять в оману.
9. Власник має право на свій розсуд видаляти Облікові записи Користувачів, які є
неактивними тривалий час.
10. Якщо реквізити вказані Користувачем невірно, заявка буде анульована в порядку черги
обробки. За відповідність зазначених реквізитів несе відповідальність Користувач.
11. Власник має право в односторонньому порядку змінити перелік та умови тарифів шляхом
розміщення оновленого переліку на Сервісі у строк не пізніше чотирнадцяти днів до дати
введення в дію таких змін.
12. Повернення надлишково сплачених грошових коштів здійснюється Власником або третіми
особами, залученими Власником, у випадку коли Користувач сплатив надлишкову суму
грошових коштів, що перевищує вартість обраного ним тарифу. Повернення сплачених
грошових коштів здійснюється уповноваженим Власником представником Сервісу або
третіми особами, залученими Власником, після надання звернення Користувача за
контактними способами зв’язку, зазначеними на Сервісі, та надання Користувачем доказів
оплати. Користувач може використати суму надлишково сплачених грошових коштів в
рахунок майбутніх платежів за відповідний обраний ним тариф.
13. У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цієї Угоди повернення сплачених
Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення адміністрації Власника
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Сервісу після відповідного звернення Користувача. Власник Сервісу має право відмовити в
поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Угоди.
Власник Сервісу надає Акти прийому-передачі наданих послуг Користувачам, що є
суб’єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими у порядку, встановленому
законодавством України. Такий Користувач зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних
днів після отримання Акту підписати Акт і направити Власнику Сервісу підписаний
примірник Акту, або в той же термін направити мотивовану відмову від підписання Акту
із зазначенням причин відмови від підписання. У разі якщо в зазначений термін
Користувачем не буде відправлений підписаний Акт, або мотивовану відмову від його
підписання, платні послуги, надані Власником Сервісу, вважаються прийнятими без
зауважень щодо якості та строку надання. Акти прийому-передачі наданих послуг
надаються Користувачам, що є суб’єктами підприємницької діяльності тільки у випадку
оплати послуг безпосередньо Компанії, без використання послуг платіжних провайдерів.
Власник Сервісу не надає гарантій щодо наслідків використання Сервісу. Власник Сервісу
за жодних обставин не несе відповідальність за будь-який непрямий, випадковий,
ненавмисний збиток (включаючи упущену вигоду, збитки, завдані втратою даних),
викликаний у зв'язку з використанням Сервісу або неможливістю його використання, в
тому числі в разі відмови роботи Сервісу чи іншої перерви у використанні Сервісу.
Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання прав третіх осіб, чинного
законодавства, цієї Угоди, при використанні Сервісу.
Власник Сервісу виконує всі необхідні дії щодо забезпечення стабільної роботи Сервісу,
однак не гарантує постійний доступ до даних Сервісу для користувачів з огляду на
можливі непередбачені технічні збої, заплановані технічні роботи. Сервіс не виключає
ймовірності виникнення збоїв в його роботі через технічні неполадки або злочинні дії з
боку третіх осіб. У разі появи такої ситуації, Власник Сервісу залишає за собою право
призупинити роботу Сервісу або його окремих розділів до моменту усунення загроз чи
помилок будь-якого походження. Власник Сервісу зобов'язується усувати виниклі технічні
неполадки в найкоротші терміни, здійснювати всі необхідні дії, спрямовані на подальшу
коректну роботу.
Копіювання, передрук, будь-яке інше використання матеріалів і інформації, що містяться в
межах Сервісу, без попереднього узгодження з Власником Сервісу, заборонені.
Надання інформації про Користувача стороннім сервісам (наприклад, при переказі
грошових коштів на зазначені Користувачем реквізити), супроводжується досягненням
консенсусу щодо збереження її конфіденційності. Власник Сервісу залишає за собою
право відкрити особисту інформацію Користувача, якщо того вимагають правоохоронні
або судові органи.
Правовласником Сервісу та програмних продуктів, що використовуються в Сервісі, є
Власник.
Користувач зобов'язується не використовувати товарні знаки, пов'язані з Сервісом, а також
не змінювати, чи не об'єднувати і не передавати копії будь-яких програм/розробок.
Користувач не має права використовувати Сервіс/елементи для створення похідних від них
творів. У випадку наміри Користувача припинити дію Угоди за своєю ініціативою, або
отримання Користувачем повідомлення від Власника Сервісу про припинення дії Угоди,
Користувач зобов'язаний протягом одного дня припинити використання Сервісу.
Дана угода набуває законної сили для Користувача з моменту реєстрації Користувача, і до
моменту видалення його облікового запису в Сервісі. Власник Сервісу залишає за собою
право вносити будь-які правки і зміни в цю Угоду без попереднього повідомлення
користувачів.
Використання файлів Cookie
На виконання законодавства про захист персональних даних (у т.ч. міжнародного
законодавства - GDPR ) веб-сайт гарантує їх безпеку. Файли cookies –це невеликі текстові
файли, що записуються на ваш комп'ютер, коли Користвувач відвідує веб-сайт Сервісу.
Власник Сервісу використовує їх для підтримки авторизованих сесій або налаштування
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персоналізованого інтерфейсу, розміру шрифтів, кольорової схеми, мови веб-сайту. Файли
cookies, в тому числі, допомагають забезпечити нормальне і безпечне функціонування вебсайту, вони дозволяють збирати інформацію про продукти, якими цікавляться відвідувачі
сайту, а також враховують використану при відвідуванні навігацію. Файли cookies
необхідні для підвищення ефективності веб-сайту. Технічні файли cookies
використовуються виключно для покращення роботи веб-сайту з технічної точки зору,
виконуючи функцію передачі інформації у електронній мережі, або настільки, наскільки це
необхідно для забезпечення послуги, чітко затребуваної Користувачем. Маркетингові
файли cookies використовуються для відправки комерційних пропозицій після
відвідування певних розділів веб-сайту, а профільні файли cookies використовуються для
створення профілів користувачів для відправки рекламних повідомлень, що відповідають
уподобанням, які користувачі продемонстрували раніше під час відвідування веб-сайту.
Для отримання детальної інформації, будь ласка, перейдіть на посиланням:
https://www.aboutcookies.org/.
Відключення файлів cookies:
У будь-який момент Користувач може змінити налаштування свого браузера стосовно
активації/деактивації файлів cookies шляхом використання довідкової функції браузера.
Користувач може дізнатися про файли cookies, перевіривши сховище cookies для кожної
сторінки сайту через браузер. Використовуючи цей веб-сайт, Користувач надає згоду на
застосування cookies. У разі небажання зберігати файли cookies, він може використовувати
спеціальний анонімний режим браузера або вручну знищувати файли після роботи.
Змінюючи налаштування веб-браузера Користувача та відмовляючись від використання та
збереження cookie-файлів на пристрої, Користувач зможе переглядати веб-сайт, однак
деякі опції або функції можуть не працювати належним чином.
24. Політика конфіденційності. Реєструючись на веб-сайті, Користувач надаєте згоду на
обробку усіх введених для реєстрації даних з метою належної реєстрації. Належна
реєстрація передбачає передання інформації Користувача третім особам, адміністративним
особам та органам, що здійснюють технічну організацію, адміністрування та підтримку
адресного простору мережі Інтернет та збереження інформації на серверах, підключених
до мережі Інтернет. Реєструючись на веб-сайті, Користувач підтверджує, що ознайомився з
положеннями Закону України «Про захист персональних даних». Відвідуючи та
використовуючи веб-сайт, Користувач надає згоду з даною Політикою конфіденційності.
Якщо Користувач не згоден з даною Політикою конфіденційності, він не повинен
використовувати сайт і має залишити його. Під час реєстрації на веб-сайті необхідно
повідомити особисту інформацію в обсязі, який є необхідним. Власник Сервісу залишає за
собою право вимагати надати додаткову особисту інформацію в разі потреби. Оброблення
та зберігання персональних даних не обмежено у часі. Після отримання та обробки
персональних даних вони розміщаються в захищених базах даних веб-сайту,
переміщуються в архів або видаляються. Суб’єкт персональних даних після їх надання та
обробки має право вимагати доступу до них, виправлення невірних персональних даних,
відкликати згоду на обробку персональних даних або їх видалення шляхом звернення до
Власника веб-сайту. Для надання доступу до персональних даних Власник веб-сайту
залишає за собою право вимагати додаткової інформації та пред’явлення певних
документів для встановлення особи, яка звертається з метою доступу до своїх
персональних даних. Власник веб-сайту вживає всіх можливих заходів для захисту,
несанкціонованого доступу, знищення та пошкодження персональних даних, переданих та
отриманих від суб’єктів персональних даних під час користування веб-сайтом. Власник
веб-сайту не здійснює продаж, обмін, передання в оренду та будь-яке інше користування
отриманих персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є
вимогою законодавства або правоохоронних органів, на прохання суб’єктів персональних
даних або в інших випадках, передбачених цією Угодою. Власник веб-сайту залучає до
співпраці інших осіб (партнерів, агентів, представників тощо) для надання послуг, які в
наслідок специфіки роботи мають доступ до персональних даних, наданих суб’єктами цих
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персональних даних. Права суб’єктів персональних даних захищені Законом України «Про
захист персональних даних», відповідно до якого суб’єкти персональних даних мають
право:
- доступу до своїх персональних даних;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- отримувати інформацію про перелік персональних даних, що підлягають обробці та
використанню, джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету
їх обробки;
- отримувати відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також
отримувати зміст таких персональних даних;
- заперечувати проти обробки своїх персональних даних;
- вимагати зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та
розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням;
- відкликати згоду на обробку персональних даних та інші права, передбачені діючим
законодавством.
Власник веб-сайту залишає за собою право вносити зміни та доповнення до Політики
конфіденційності у будь-який час шляхом опублікування оновленого тексту Політики
конфіденційності на веб-сайті.
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