УМОВИ КОРИСТУВАННЯ
Остання редакція від 01 березня 2018 року
Дані Умови користування, включаючи всі документи, на які посилається даний договір (разом за
текстом «Умови») формулюють правову угоду між кожним відвідувачем (за текстом “Користувач”
або “Ви”) та Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Музей програмного забезпечення та
комп’ютерів» (за текстом «Музей», «Ми», «Фонд») стосовно доступу до та використання сайту
https://sncmuseum.org/, включаючи всю інформацію та дані, які на ньому розміщені, мобільні
додатки, профілі Музею у соціальних мережах та будь-які інші цифрові сервіси, що належать та
використовуються час від часу Музеєм (разом за текстом «Сайт»).
КОРИСТУЮЧИСЬ САЙТОМ ЧИ ЙОГО СТОРІНКАМИ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З ЦИМИ УМОВАМИ ТА
ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЬ ЇХ, А ТАКОЖ ВСІХ ЗАКОНІВ ТА НОРМ, ЩО
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ВАС І РЕГУЛЮЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З
ЦИМИ УМОВАМИ, ВАМ НЕ СЛІД ВІДВІДУВАТИ ЦЕЙ САЙТ.
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ
Будь-яка особиста та інша інформація чи матеріали, надіслані на Сайт, підпадають під дію
Політики конфіденційності Музею, розміщеної на Сайті, і яка вважається складовою частиною
даних Умов.
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ
Будь-яка неособиста інформація чи матеріали, передані через Сайт, електронною поштою чи
іншим чином, включаючи будь-які дані, питання, коментарі, пропозиції тощо будуть розглядатися як
не конфіденційні. Будь-що, що Ви передаєте чи пересилаєте, стає власністю Музею і може
використовуватися з будь-якою метою, включаючи, але не обмежуючись, відтворення, розголос,
передачу, публікацію, транслювання та розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено
домовленостями між Нами та Вами. Крім того, Музей може використовувати з будь-якою метою
(включаючи, але не обмежуючись, розробку, виробництво, рекламу та маркетинг продукції) ідеї,
художні твори, винаходи, розробки, пропозиції або концепції, що містилися у будь-якому
повідомленні від Вас, надісланому на або через Сайт. Таке використання інформації не підлягає
відшкодуванню. Надаючи інформацію, Ви визнаєте свою відповідальність за інформацію, яку
передаєте Нам, і саме Ви, а не Музей, несете повну відповідальність за повідомлення, включаючи
його законність, достовірність, доречність, оригінальність та авторське право.
ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ РЕСУРСИ
Ви можете мати можливість доступу до веб-сайтів, контенту чи сервісів, наданих третіми
сторонами за допомогою гіпертекстових та інших посилань, доступних на Сайті, включаючи, але не
обмежуючись, добровільним розміщенням деякої Вашої інформації з Сайту на сайтах соціальних
мереж та просування нашого Сайту в соціальних мережах. Ми не є стороною правовідносин, які
виникають між Вами та третіми особами, не несемо жодної відповідальності, пов’язаної із цим, і
такі відносини регулюються окремим договором між вами та третіми особами.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Сайт містить об'єкти інтелектуальної власності (у тому числі об'єкти авторського права, торгові
марки) та інші матеріали, що охороняються законом: фотографії, відеоматеріали, графічні
зображення, музичні, звукові твори та ін.
Музей володіє виключним правом використання вмісту Сайту (в тому числі, правом на підбір,
розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на Сайті, а також на самі
вихідні дані), або має право на їх використання, розміщення, відтворення тощо, крім випадків,
окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів.
Вам не дозволяється змінювати, знищувати, приховувати чи замовчувати будь-яке з авторських
прав чи інші повідомлення, що з’являються на Сайті, включаючи будь-які такі повідомлення, що
Вам дозволено завантажувати, поширювати, публічно показувати, друкувати чи відтворювати з
цього Сайту. У разі якщо Ви спочатку не отримаєте попередній письмовий дозвіл власника
авторських прав, Ви не можете копіювати, розповсюджувати, відтворювати у відкритій формі,
демонструвати у відкритій формі, відтворювати у цифровій формі (у разі звукових записів) чи

створювати похідні роботи від будь-якого об’єкта, що охороняється авторським правом, який є
доступним на Сайті.
ДОСТУП ДО САЙТУ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
Ви можете використовувати цей Сайт з особистою некомерційною метою та жодною іншою. Музей
зберігає за собою право забороняти, обмежувати чи призупиняти будь-який доступ Користувача до
Сайту та/чи анулювати це право в будь-який час з будь-якої причини. Музей зберігає будь-які
права, що надаються цими Умовами в непрямій формі. Будь-яке використання матеріалів,
розміщених на цьому Сайту на інших веб-сайтах або комп'ютерних мережах у комерційних цілях
заборонено, якщо інше не передбачене у цих Умовах.
Допускається копіювання та використання інформації та матеріалів, розміщених на Сайті, для
тимчасового власного некомерційного використання фізичними особами. Відтворення матеріалів,
розміщених на Сайті, в інших джерелах допускається за умови розміщення активного посилання на
Сайт як на джерело та на Музей як на власника матеріалів.
Якщо Ви хочете використовувати матеріали, розміщені на Сайті, поза рамками, визначеними вище,
необхідно отримати попередній дозвіл відповідних власників авторських прав чи ліцензій таких
матеріалів.
Ви погоджуєтеся з тим, що не будете використовувати цей Сайт з метою: (а) порушення будь-якого
місцевого, державного, національного чи міжнародного права; (б) переслідування, домагання чи
заподіяння шкоди іншій особі; (в) збору чи зберігання особистих даних про інших користувачів; (г)
видавання себе за будь-яку іншу фізичну чи юридичну особу або введення в оману іншим чином
щодо справжнього характеру Вашого зв’язку з особою чи об’єктом; або (д) перешкоджання чи
руйнування послуг чи серверів, чи мереж, пов’язаних з Сайтом, або невиконання будь-яких вимог,
процедур, правил чи норм мереж, пов’язаних з Сайтом. Ви обіцяєте, що інформація, яку Ви
добровільно надаєте про себе, а також будь-яка інша інформація, що Вами надається, є
правдивою, точною, повною та актуальною.
ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ ЧЕРЕЗ САЙТ
Ви, якщо маєте відповідне бажання, можете здійснювати благодійні внески на користь Музею та
для його підтримки в режимі онлайн, через Сайт. Здійснюючи благодійний внесок переконайтесь,
що знаходитись саме на Сайті Музею. Для зазначених цілей Вас буде перенаправлено за
спеціальним посиланням на веб-сайт третьої особи – платіжного оператора, з яким співпрацює
Музей, та через програмне забезпечення якого можна здійснити відповідний благодійний внесок.
Музей не є оператором платіжного програмного забезпечення і не збирає інформацію про Ваші
платіжні дані.
Будь ласка, зверніть увагу на те, що Ваші відносини з оператором платіжного оператора
регулюються правилами та політиками, які затверджуються таким оператором; Фонд не є стороною
таких правовідносин, не несе жодних обов’язків чи відповідальності, які з цим пов’язані.
Всі благодійні внески, які здійснюються через Сайт, стають власністю Фонду з моменту їх
зарахування на банківській рахунок Фонду. Благодійні внески є остаточними та не підлягають
поверненню. Кошти, отримані Фондом від Вас, будуть використовуватись для статутних цілей, Ви
не маєте права контролювати використання таких коштів або вимагати звітності від Музею тощо.
СТРОК ДІЇ
Ці Умови вступають в силу та стають обов’язковими для виконання з дати, що настає раніше:
(а) коли Ви починаєте користуєтесь Сайтом, (б) коли Ви добровільно надаєте будь-яку інформацію
про себе Нам, (в) коли Ви надаєте свою згоду, виконуючи будь-які вказівки, розміщені Нами на
Сайті (такі як кнопки з текстом “Прийняти умови”, “Я погоджуюсь” та інші, що можуть бути розміщені
будь-якою мовою). Вам не потрібно інформувати Нас про те, що Ви хочете припинити
користуватися Сайтом. Ми зберігаємо за собою право припинити ці Умови та Ваш доступ до Сайту
в будь-який час без попередження та з будь-яких причин. Ваші права відповідно до цих Умов
припиняються автоматично та неодмінно, якщо Ви не виконуєте свої обіцянки та зобов’язання,
зазначені в цих Умовах.

ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Дані Умови складені у відповідності до та регулюються правом України. У разі виникнення будьяких спорів чи суперечок, пов’язаних з користуванням Сайтом, цими Умовами, такі спорти та
суперечки мають бути остаточно вирішені у суді за місцезнаходженням Фонду.
ВІДМОВА ВІД ПРАВ, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
МАТЕРІАЛИ ЦЬОГО САЙТУ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є» І «В МІРУ ДОСТУПНОСТІ» БЕЗ ЖОДНИХ
ГАРАНТІЙ В БУДЬ-ЯКІЙ ФОРМІ, ЯК В ПРЯМОМУ ТАК І В ОПОСЕРЕДКОВАНОМУ ВИРАЖЕННІ, В
ПОВНІЙ МІРІ, ДОЗВОЛЕНІЙ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. МУЗЕЙ НЕ НАДАЄ БУДЬ-ЯКИЙ
ПРЯМИХ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ СТОСОВНО САЙТУ ЧИ РОЗМІЩЕННОЇ НА НЬОМУ
ІНФОРМАЦІЇ, ЇХНЬОЇ ДОСТОВІРНОСТІ, ТОЧНОСТІ, ПРАВИЛЬНОСТІ ТОЩО. МУЗЕЙ НЕ
ГАРАНТУЄ, ЩО ФУНКЦІЇ НАПОВНЕННЯ САЙТУ ПРАЦЮЮТЬ БЕЗ ПЕРЕШКОД ЧИ ПОМИЛОК, ЩО
НЕДОЛІКИ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ, ЧИ ЩО ЦЕЙ САЙТ ЧИ СЕРВЕР, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДО
НЬОГО ДОСТУП, НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ ЧИ ІНШИХ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ. МУЗЕЙ НЕ ДАЄ
ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ І НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЧИ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИКОРИСТАННЯ НАПОВНЕННЯ ЦЬОГО САЙТУ. ВИ САМОСТІЙНО НЕСЕТЕ ВСІ РИЗИКИ ТА
ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ, ІНФОРМАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЩО НА НЬОМУ
РОЗМІЩЕНІ. ОПИСАНІ ВИЩЕ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ ВАС НЕ СТОСУВАТИСЬ У МІРІ, В ЯКІЙ
ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАБОРОНЯЄ ВІДМОВУ ВІД НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. МУЗЕЙ НЕ
ГАРАНТУЄ БЕЗПЕКУ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ НА ЧИ З ЦЬОГО САЙТУ. НЕ
ІСНУЄ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНА ГАРАНТІЯ СТОСОВНО ТОГО, ЩО САЙТ
НАДАЄ ВИЧЕРПНУ ЧИ ТОЧНУ ІНФОРМАЦІЮ. МИ ЗБЕРІГАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО
ФІЛЬТРУВАТИ, ЗМІНЮВАТИ, ЗНИЩУВАТИ, МЕДІА, ІНФОРМАЦІЮ ЧИ БУДЬ-ЯКИЙ МАТЕРІАЛ ІЗ
САЙТУ АБО ВІДКЛИКАТИ БУДЬ-ЯКИЙ ВМІСТ АБО ПОСЛУГИ, ЩО Є ЧАСТИНОЮ ЦЬОГО САЙТУ.
ВІДШКОДУВАННЯ
У межах, допустимих чинним законодавством, Ви погоджуєтесь захищати, відшкодовувати та не
допускати спричинення для Музею будь-яких та всіх скарг, збитків, ушкоджень, втрат, зобов’язань,
вартості чи боргу та витрат, що виникають в результаті Вашого неправомірного використання та
доступу до Сайту, невиконання будь-якого пункту з цих Умов та Вашого порушення будь-якого
права третьої сторони, включаючи, але без обмеження, будь-яке авторське право, право власності
чи конфіденційності інформації. Цей обов’язок захисту та відшкодування залишається дійсним
після закінчення терміну дії цих Умов та Вашого використання цього Сайту.
Сукупна відповідальність Музею, яка може виникнути у зв’язку з використанням Сайту, інформації з
нього, або у зв’язку з даними Умовами, в т.ч. моральна шкода, збитки, пов’язані витрати, прямо
обмежується сумою у 200 грн. Сторони не несуть відповідальності за непряму шкоду, упущену
вигоду, непрямі збитки тощо.
ІНШЕ
Ми можемо періодично змінювати ці Умови на власний розсуд та без додаткового повідомлення
Вас про зміни. Будь-які подібні зміни вступають у силу з моменту їх розміщення/публікації на Сайті.
Якщо Ви заперечуєте будь-які подібні зміни, Вашим повним правом буде припинити користуватися
цим Сайтом. Продовження використання цього Сайту після розміщення будь-яких подібних змін
означатиме підтвердження Вами таких змін та Вашу згоду виконувати переглянуті Умови, в тому
числі такі зміни. Вашим обов’язком є перевіряти дані Умови та їхню редакцію щоразу коли Ви
відвідуєте Сайт.
Якщо Ви маєте будь-які питання чи занепокоєння стосовно цих Умов чи Сайту, будь ласка,
відвідайте нашу сторінку з контактними даними. Будь ласка, повідомте нам про будь-яку проблему,
образливий контент, невиконання політики та/чи неправильне використання за адресою
info@sncmuseum.org.

