Умови використання сайту та політика конфіденційності

Останнє оновлення:5 серпня 2015

Будь ласка, прочитайте ці умови використання сайту та політику конфіденційності ("Умови"), перш
ніж використовувати веб-сайт http://pilochka.kiev.ua/ ("Сайт"), який управляється «Пилочкою» ("нам",
" ми ", або" наш ").
Ваш доступ і використання послуг обумовлений прийняттям і дотриманням цих Умов. Ці Умови
поширюються на всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, які звертаються або використовують
Сайт.
При доступі або використанні Сайту Ви безумовно погоджуєтесь з усіма пунктами цих умов. Якщо Ви
не згодні з будь-якими пунктами, то Ви не можете отримати доступ до Сайту.
Умови використання сайту можуть час від часу оновлюватися. Нові версії будуть розміщені на сайті
«Пилочка» та набувають чинності відразу після їх опублікування. Використовуючи сайт «Пилочка»,
вам потрібно регулярно перевіряти, чи були внесені зміни або оновлення в умови використання
сайту.
1. Положення про конфіденційність і Політика захисту персональних даних та конфіденційної
інформації
Політика конфіденційності визначає процес збору, зберігання, використаннята розкриття особистої
інформації відвідувачів Сайту і здійснюється згідно з вимогами ЗУ«Про інформацію».
Під час оформлення замовлення наших послуг мимаємо право запросити у Клієнта надатидеяку
особисту інформацію:
- Особисті дані (ПІБ, дата народження, рід діяльності, ел. Адреса, телефон, адреса),
- Паспортні дані (серія, номер паспорта, ким виданий, ІПН),
- Платіжні реквізити,
- Дані про відвідуваність сайту (IP адреса та ін.).
Відвідувач сайту погоджується на отримання, зберігання і використання вищевказаної інформації
Пилочкою.

Пилочка зберігає всю особисту інформацію Клієнтів в суворій конфіденційності, а такожзабезпечує її
збереження і безпеку. Особиста інформація Клієнтів не може бути переданатретім особам за
винятком випадків, передбачених законом, а саме при судовихрозглядах, аудиторських перевірках
або будь-яких інших аналогічних правових процесах, атакож, якщо Клієнт сам санкціонував подібнідії.
Пилочка залишає за собою право використовувати особисті дані відвідувачів сайту для надання їм
послуг та з метою інформування клієнтів в рекламних цілях.
2. Авторське право та використання матеріалів сайту
Торгові марки, назви, логотипи та знаки обслуговування (далі "торгові марки") на цьому сайті, є
зареєстрованими і незареєстрованими торговими марками відповідних власників сайту. Ніщо, що
міститься на цьому сайті не повинно бути витлумачено в якості надання ліцензії або права на
використання якої-небудь торгової марки без попереднього письмового дозволу власника сайту.
Письмовий контент, картинки, дизайн, архітектура, що відображається на цьому сайті належить її
автору і не можуть бути відтворені в цілому, або частково, без письмового дозволу автора.
Ми залишаємо за собою право у разі виявлення порушення цього пункту, звернутись до
контролюючих органів з заявою про злочинну діяльність порушників.
3. Посилання на інші сайти
На нашій сторінці можуть міститися посилання на інші сайти, які ми не контролюємо. Ми не несемо
відповідальності і будь-які фінансовізобов’язання щодо матеріалів, які доступні на сайтах таких третіх
осіб. Ми рекомендуємо вам прочитати умови використання та положення про конфіденційність всіх
сайтів третіх осіб, перш ніж користуватися такими сайтами або надавати свої персональні дані чи
будь-яку іншу інформацію на такі сайти або через них.
4. Обмеження або блокування доступу до сайту
У разі порушення цих Умов використання сайту, зокрема у випадку використання сайту Пилочка або
окремих елементів сайту Пилочка не за призначенням, доступ до сайту Пилочка може бути
обмежений або заблокований.
Ми загалом залишаємо за собою право частково або повністю змінювати, блокувати або припиняти
роботу сайту Пилочка або його контенту в будь-який час і з будь-якої причини.
5. Обмеження відповідальності.
Ви погоджуєтеся з тим, що вся відповідальність Пилочки, і ваш винятковий захист, щодо будь-яких
послуг, передбачених в рамках цієї угоди, і будь-яке порушення цього договору буде виключно
обмежено сумою, сплаченою за послуги. Ми не несемо відповідальності за будь-які прямі, непрямі,
випадкові або спеціальні збитки в результаті використання або неможливості використання будь-якої
з послуг або по вартості придбання аналогічних послуг.
6. Інші умови
Якщо одне з положень цих Умов використання сайту є недійсним або визнається недійсним судом,
це не буде впливати на дію інших умов.
7.

Зворотній зв'язок

Якщо у вас є які-небудь питання, що стосуються даних Умов, будь ласка, зв'яжіться з нами по
електронній адресі nail@pilochka.kiev.ua

