Умови користування сайтом
Цей веб-сайт (http://www.tema.com.ua) – надалі – «веб-сайт» належить і є власністю Товариства з
обмеженою відповідальністю «ДАНОН» (ДАНОН), вул. Багговутівська 17-21, м. Київ, 04107, і
призначений ДАНОН для використання резидентами України у віці 18 років і старше. Деякі
розділи або частини цього веб-сайту можуть призначатися тільки для певного кола користувачів,
як наприклад ті у кого є дитина/діти, тощо, про що можуть розміщуватися відповідні
попереджувальні написи і/або спеціальні умови доступу.
Дані Умови користування веб-сайтом є угодою і містять обов'язкові умови користування даними
веб-сайтом, які можуть бути важливими для Вас і вплинути на Ваші рішення або наміри щодо
використання або невикористання Вами даного веб-сайту, крім того, їх порушення може
спричинити юридичну відповідальність для Вас і для третіх осіб. Невід'ємну частину даних Умов
користування веб-сайтом становлять положення Політики Конфіденційність персональних даних
("Політика"). Будь ласка, обов'язково уважно прочитайте дані Умови користування веб-сайтом і
Політику до перегляду і відвідування інших веб-сторінок сайту, крім домашньої (головної)
сторінки.
Використовуючи цей веб-сайт, Ви погоджуєтесь бути юридично зобов'язаними і дотримуватися
даних

Умов

користування

веб-сайтом,

які

розміщені

на

цьому

веб-сайті

("Умови

використання"). ДАНОН зберігає за собою право змінити Умови використання час від часу, в міру
необхідності, і надасть інформацію на цій сторінці про будь-яких таких змін, в тому числі дату, в
яку вони вступили в силу. Ви можете звертатися до цієї сторінки в будь-який час шляхом
використання посилання на сторінку даних Умов користування, розміщену внизу кожної сторінки
на цьому веб-сайті або, щонайменше, на головній сторінці даного веб-сайту.
Якщо Ви не згодні з Умовами Використання, будь ласка, не використовуйте даний веб-сайт.
Крім того, ДАНОН не несе відповідальності за збитки або шкоду, завдану внаслідок використання
або неможливості використання даного веб-сайту та/або інформації, що міститься на даному вебсайті, незалежно від її правової природи, на якій такі вимоги ґрунтуються, втрати майна, доходів,
шкоди для життя та здоров'я.
ДАНОН на власний розсуд може в будь-який момент часу припинити або обмежити доступ до
даного веб-сайту як загальний, так і окремих відвідувачів, якщо це можливо. ДАНОН має право
розпоряджатися даними веб-сайтом будь-яким іншим передбаченим або не передбаченим, але
прямо не забороненим законом, способом.
На цьому веб-сайті ДАНОН може збирати через процеси реєстрації або інші засоби Ваші
персональні дані. Будь ласка, ознайомтеся з Політикою конфіденційності. Ви відповідальні за
точність персональних даних, які ви надаєте ДАНОН допомогою даного веб-сайту.
За винятком інформації, передбаченої Політикою конфіденційності, будь-які повідомлення чи
матеріали, які Ви передаєте на веб-сайт або через нього, включаючи дані, коментарі, питання,
1

поради, ідеї, концепції, ноу-хау, техніки або методи, або подібні, фотографії, відео-ролики, інше,
переходять у власність ДАНОН (якщо інше не буде обумовлено ДАНОН). ДАНОН може
використовувати, розголошувати, репродукувати, поширювати будь-які такі повідомлення та
матеріали без будь-яких обмежень, будь-якими способами в будь-якій точці світу.
Цей веб-сайт може містити інформацію, що надається Вам третіми особами або через посилання
на інші Інтернет веб-сайти. Попередження про інформацію або посиланнях такого роду
розміщуються на веб-сайті. ДАНОН не контролює та не бере на себе будь-яку відповідальність за
інформацію, що надається третіми особами або змістом

інших Інтернет веб-сайтів, до яких

ДАНОН розміщує посилання.
ДАНОН не приймає ніяких зобов'язань публічно оновлювати будь-яке твердження, ні в результаті
отримання нової інформації, ні майбутніх подій або інакше.
Ви визнаєте, що всі торгові марки, фірмові найменування, проекти, гасла, і спосіб представлення,
розміщені на цьому веб-сайті, незалежно від того, розміщувалися вони в замовах масової
інформації чи ні, супроводжувані спеціальними охоронними символами чи ні, належать ДАНОН
або афілійованим з нею особам, материнським, дочірнім компаніям, або використовуються на
підставі ліцензії. Цей веб-сайт може також містити або відображати інформацію про патенти,
інформацію про власність, технології, продукти, процеси, і інші об'єкти, що є приватною
власністю компанії ДАНОН та / або інших осіб, яким вони були надані або передані.
Ви не маєте права розповсюджувати, змінювати, передавати, публікувати або іншим способом
використовувати зміст даного веб-сайту для публічних або комерційних цілей, включаючи тексти,
зображення, аудіо або відео, без письмового дозволу ДАНОН. Ви визнаєте, що все, що Ви бачите
або читаєте на цьому веб-сайті захищено законодавством, включаючи законодавство про
авторське право, і не може використовуватися без письмового дозволу ДАНОН, якщо інше не
зазначено на самому веб-сайті.
ДАНОН не гарантує та не заявляє, що використання Вами матеріалів, розміщених на веб-сайті, не
може порушити прав третіх осіб, не афілійованих з ДАНОН або таких, що не є в її власності.
Незважаючи на те, що ДАНОН, може, час від часу, знайомитися і переглядати обговорення, чати,
публікації, передачі, дошки оголошень, і подібне на веб-сайті, якщо такі є, ДАНОН ні в якому разі
не зобов'язана робити це і не приймає на себе будь-які зобов’язання або відповідальності, що є
результатом змісту будь-яких таких веб-сторінок або засобів внаслідок будь-якої помилки,
наклепу,

неправдивого обвинувачення,

упущення,

обману,

непристойності,

порнографії,

богохульства, небезпеки, або неточності, що містяться в будь-якій інформації в межах таких вебсторінок або засобів на веб-вузлі. Ви не маєте права розміщувати або передавати будь-які
незаконні, загрозливі, наклепницькі, непристойні, скандальні, такі, що підбурюють, порнографічні
або нечестиві матеріали, або будь-який інший матеріал, який міг становити або заохочувати
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поведінку, яка розглядалася б як кримінальне порушення (проступок або злочин) або тягне за
собою цивільно-правову відповідальність, чи інакше порушує який-небудь закон.
ДАНОН зберігає за собою право, якщо Ви порушуєте Умови користування, тимчасово зупинити
або припинити будь-який доступ до створених Вами еккаунтів і даних на цьому веб-сайті. Ви
згодні відшкодувати, захищати, і утримати ДАНОН, її відповідних посадових осіб, працівників, і
постачальників, від будь-якого позову або вимоги, в тому числі розумних винагород адвокатам,
оплачені або таким, що мають бути виплачені будь-якій третій стороні внаслідок, або за
твердженням, що виникли внаслідок використання Вами цього веб-сайту або порушення цих Умов
користування, або порушення прав інших осіб.
У разі виникнення будь-якої суперечки між Вами і ДАНОН щодо цих Умов користування або
використання Вами цього веб-сайту, такий спір повинен вирішуватися шляхом дружніх
переговорів. Якщо протягом одного місяця спроби таких переговорів суперечка не буде
вичерпана, такий спір передається зацікавленою особою на розгляд суду за підвідомчістю і
підсудністю, які встановлені актами чинного процесуального законодавства України.
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