ДОГОВІР – ОФЕРТА
ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ І НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Фізична особа – підприємець Базилєв В'ячеслав Вікторович, суб'єкт господарювання
(далі – Трейдер), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Оферта)
і має відповідну юридичну силу, про продаж Послуг, представлених на офіційному
інтернет-сайті Трейдера на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Користувач).
Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ), Закону
України «Про електронну комерцію» та Правил продажу товарів на замовлення та поза
торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства
економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою.
Використання послуг Трейдера, користування інтернет-сайтом Трейдера
https://bazylev.club/ і іншими сайтами проєкту (далі «Сайт» або «Сайти»), а також
користування продуктами та послугами, пропонованими на сайті (далі по тексту «Послуги»
або «Сервіси», за винятком послуг, що надаються в рамках окремого письмового договору)
регулюється умовами даної Оферти і передбачає згоду особи, яка користується послугами
або купує їх, з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами, викладеними в
даному документі.
Приймаючи цей договір, Користувач підтверджує, що: А) користувач повнолітній і
має повну дієздатність та правоздатність; Б) інформація, яка надається при замовленні
товарів або послуг, є правильною і актуальною; В) надана контактна інформація може бути
використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншої
інформації, пов'язаної з діяльністю продавця. На підставі вищесказаного, уважно
ознайомтеся з даним договором (публічною офертою) і в разі незгоди з будь-яким з пунктів,
будь ласка, покиньте сайт.
У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити так:
«Оферта» - публічна пропозиція Трейдера, адресована будь-якій фізичній та
юридичній особі, з метою укласти договір про надання послуг, на існуючих умовах,
зазначених в Оферті.
«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти.
«Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Послуг, зазначені
Користувачем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Трейдера або замовлені будь-яким
іншим способом.
«Ідентифікаційні дані» - унікальний ідентифікатор Користувача та Трейдера, який
використовується для доступу до Особистої сторінки. Ідентифікаційними
даними
вважаються логін Користувача / Трейдера, пароль, адреса електронної пошти.
«Послуга» - тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи в форматі
вебінару, доступ до даних.
«Законодавство» - положення чинного законодавства України, яке застосовується до
цієї Оферті.
«Контент Сайту» - результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них
об’єкти, в тому числі: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови; комп'ютерні
програми, програми та додатки для мобільних телефонів; аудіовізуальні твори, відеокурси,
фонограми; інфографіка, зображення, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні
позначення і фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти,
інформація, віджети і інші об'єкти, що розміщуються на Сайті.
«Контент Послуг» - вся інформація, яка становить зміст конкретного окремої
Послуги, файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, звукові файли,
файли з даними, фото, відео та інші зображення, включаючи новостворені з використанням
Сайту.

«Користувач» - особа, яка вчинила акцепт цієї оферти відповідно цього Договору
публічної оферти і отримало доступ до інформації, розміщеної на Сайті. Користувач несе
всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не
мала на те повноважень, і наслідками такого використання.
«Несанкціонований доступ» - використання ідентифікаційних даних користувача
третьою особою.
«Особисті дані» - достовірна, повна і актуальна інформація, що дозволяє провести
процедуру авторизації користувача і добровільно і безоплатно розміщується Користувачем.
Дана інформація надається користувачем під час процедури реєстрації на Сайті, може
містити ім'я, логін, адресу електронної пошти та інші відомості, які Користувач визнає за
необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється з метою
забезпечення можливості проведення авторизації на Сайті та поліпшення обслуговування
Користувача для надання йому найбільш придатною та актуальної інформації.
«Особистий кабінет» - кабінет, створений за допомогою програмних можливостей
Сайту в результаті отримання Користувачем доступу до облікового запису, що містить
Особисті дані.
«Реєстрація Користувача» - встановлена Трейдером процедура і результат внесення
в базу зареєстрованих користувачів їх особистих даних і / або іншої інформації про
користувача з метою ідентифікації Користувача. У процесі реєстрації Користувач вказує
Особисті дані, на підставі яких Трейдер надає Користувачеві доступ до трансляцій.
«База персональних даних» - іменована сукупність упорядкованих персональних
даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
«Володілець персональних даних» – ФОП Базилєв В'ячеслав Вікторович.
«Згода суб’єкта персональних даних» - добровільне волевиявлення фізичної особи
(за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних
відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі,
що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Така згода суб’єкта персональних даних
може бути надана під час реєстрації на сайті;
«Знеособлення персональних даних» - вилучення відомостей, які дають змогу прямо
чи опосередковано ідентифікувати особу;
«Картотека» - будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними
критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені
за функціональними чи географічними принципами;
«Обробка персональних даних» - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання,
реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і
поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних
даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
«Одержувач» - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому
числі третя особа;
«Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
«Розпорядник персональних даних» - фізична чи юридична особа, якій володільцем
персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;
«Суб’єкт персональних даних» – Користувач Сайта Трейдера;
«Третя особа» - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних,
володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних
здійснюється передача персональних даних.
Назви заголовків розділів в цій Оферті наведені виключно для зручності і не
впливають на тлумачення цієї Оферти.

2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Дана Оферта є офіційним публічною пропозицією і містить всі істотні умови
надання Трейдером всім зацікавленим особам інформаційно-консультаційних послуг у
вигляді забезпечення доступу до сервісів Сайту.
2.2. Трейдер в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає
Користувачеві можливість використання Сайту при отриманні інформаційноконсультаційних послуг, а Користувач зобов'язується використовувати Сайт відповідно до
умов цієї Оферти.
2.3. Сайт Трейдера є майданчиком для розміщення пропозицій інформаційних
Послуг. Всі зобов'язання щодо надання Послуг виникають між Користувачем, Трейдером
та / або третіми особами, якщо інше прямо не передбачено цією офертою або умовами
участі в конкретному заході.
2.4. Факт реєстрації користувача на Сайті є повним і беззастережним акцептом
(прийняттям) умов цієї Оферти.
2.5. Порядок надання послуг, опубліковані на Сайті, а також вартість і інші істотні
умови публікуються на Сайті в режимі реального часу.
2.6. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому
можуть бути змінені Трейдером шляхом розміщення чинній редакції цієї Оферти на Сайті.
У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами оферти, Трейдер залишає за
собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.
2.7. У зв'язку з наданням безлічі різних послуг, Трейдер залишає за собою право
включати Додаткові умови використання та обмеження для окремих категорій послуг. Такі
умови наведені у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг
(«інформаційних продуктів») або в юридичних повідомленнях, що направляються
Користувачеві (далі «Додаткові умови»). Додаткові умови є частиною даної Оферти.
3.
ОПИС ПОСЛУГ
3.1. Разові послуги - послуга або пакет послуг Трейдера, які надаються
Користувачеві протягом певного короткого періоду і оплачені Користувачем одноразово
в розмірі повної вартості послуги. По закінченню зазначеного терміну, надання послуг
припиняється автоматично, дії з боку Користувача, спрямовані на припинення послуг, не
потрібні.
Користувач отримує доступ до платного Контенту Сайту.
4.
РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА НА САЙТІ
4.1. Надання Користувачеві Послуги можливе за умови проходження
Користувачем процедури реєстрації на Сайті та створення Користувачем відповідного
облікового запису (особистого кабінету).
4.2. Реєстрація Користувача на Сайті є добровільною.
4.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Оферти до
моменту реєстрації на сайті. Реєстрація користувача на Сайті означає повне і безумовне
прийняття Користувачем умов цього Договору.
4.4. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної
форми.
4.5. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті і сплати за послуги, Трейдер
приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені у цій Оферті.
4.6. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам і несе
повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб зберігання.
4.7. Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності свого
пароля. У випадку встановлення Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого
облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину
Трейдеру.

4.8. Трейдер ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера або пінкоду банківської картки. У разі появи таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних
повідомлень) Користувачеві слід негайно припинити використання Сайту і повідомити про
це Трейдера. Трейдер ніколи не направляє Користувачеві електронних запитів з проханням
вказати, підтвердити або яким-небудь іншим чином повідомити Трейдера вказаний
Користувачем при реєстрації пароль. Пароль зберігається на Сайті в зашифрованому
вигляді.
5.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТРЕЙДЕРА
5.1. Трейдер зобов'язується:
5.1.1. На підставі цієї Оферти і після повної оплати вартості обраної Користувачем
послуги, надати йому такі послуги, визначені на Сайті Трейдера.
5.1.2. Забезпечити безперервність послуг протягом визначеного терміну,
передбаченого умовами послуги.
5.1.3. Інформувати Користувача про статус виконання Заявки і факт здійснення
успішної оплати.
5.1.4. Забезпечити Користувача необхідними матеріалами, передбаченими умовами
послуги.
5.1.5. Консультувати Користувача при оформленні / підтвердження / оплаті
Замовлення, в тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за вказаною
Користувачем при реєстрації на Сайті адресою електронної пошти та / або номеру
телефону.
5.1.6. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цієї Оферти.
5.2. Трейдер має право:
5.2.1. в будь-який час вносити будь-які зміни в роботу Сайту і умови оферти без
попереднього повідомлення Користувача. Поправки набувають чинності без повідомлення
Користувача про зміну Договору. Використання Користувачем послуг Трейдера після
внесення змін до тексту цього Договору є підтвердженням прийняття умови Оферти у з
урахуванням внесених змін. Користувач погоджується з тим, що Трейдер
не несе
відповідальності перед ним або будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, перерви в
роботі, перенесення даних, оновлення або додавання функціоналу, або припинення роботи
Сайту.
5.2.2. відхилити заяву на реєстрацію від будь-якого Користувача, в разі порушення
цим Користувачем умов Договору, в тому числі, згідно з порядком проходження реєстрації.
5.2.3. призупинити / припинити надання Користувачеві послуг в односторонньому
порядку в разі порушення умов цієї Оферти.
5.2.4. для цілей організації функціонування та технічної підтримки послуг і
виконання цієї Оферти, Трейдер має технічну можливість доступу до персональних даних
Користувача, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цією офертою, або відповідно
до норм законодавства.
5.2.5. переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що
випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання
передбачених законодавством прав та інтересів користувача.
5.2.6. вносити в односторонньому порядку зміни в Контент Сайту, змінювати
вартість послуг з їх публікацією на Сайті, публікуючи зазначені зміни на Сайті. Трейдер
рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет їх зміни і /
або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення
Трейдером змін і / або доповнень до оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду
Користувача з такими змінами і доповненнями.
5.2.7. вимагати від Користувача відшкодування шкоди, заподіяної діями
Користувача.

6.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. сумлінно виконувати умови цієї Оферти, дотримуватися правил поведінки і
своєчасно внести плату за послуги.
6.1.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати,
не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, які
стали йому доступні на Сайті, за винятком їх особистого використання.
6.1.3. в ході отримання послуг виконувати вимоги Трейдера.
6.1.4. повідомляти належним чином Трейдеру про відмову від послуг, згідно умов
даної Оферти.
6.1.5. приймати умови, дотримуватися всіх поправок і змін, які вносить Трейдер.
6.1.6. Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані власне
обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під
своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета
і т.д.). Трейдер не несе відповідальність за ненадання послуги з доступу до Сайту та / або
окремих сервісів Сайту з причин, не залежних від Трейдера.
6.1.7. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього
Договору при кожному відвідуванні Сайту до моменту користування сервісами Сайту.
6.1.8. Користувач зобов'язується попередньо, до реєстрації, ознайомитися зі
способами і умовами оплати Послуг.
6.1.9. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та
порядком надання Послуг, а також з додатковими вимогами. У разі якщо Користувачеві не
повністю зрозумілі будь-які умови надання Послуг, в тому числі, порядок оплати,
Користувач зобов'язується уточнити ці умови.
6.1.10. Користувач зобов'язується оплатити в повному обсязі, самостійно або через
третіх осіб, вартість послуг. Після оплати реєстрація вважається чинною, і у Користувача
виникає право участі.
6.1.11. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, Користувач
зобов'язаний відмовитися від використання Сайту, проінформувавши про це Трейдера.
6.2. Користувач має право:
6.2.1. отримувати послуги, передбачені цією офертою.
6.2.2. вимагати дотримання Трейдером умов цієї Оферти.
6.2.3. користуватися послугами, не втручаючись і не порушуючи роботу Трейдера.
6.2.4. користуватися послугами так, щоб не створювати незручностей для інших
користувачів та Трейдера;
6.2.5. право відмовитися від послуг і отримати відшкодування коштів, повідомивши
Трейдера у встановлені терміни згідно з розділом 8 цієї Оферти.
6.2.6. використовувати отримані послуги виключно для власного користування.
6.2.7. зобов'язується використовувати послуги виключно відповідно до положень
цієї Оферти і законодавством України.
7.
ПОРЯДОК, ВАРТІСТЬ І ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
7.1. Трейдер надає послуги і матеріали, згідно обраної Послуги.
7.2. Користувач отримує доступ до сервісів Сайту при наявності у нього технічної
можливості скористатися цим доступом. Користувач може використовувати для доступу до
сервісів Сайту різні пристрої.
7.3. Обсяг Послуг залежить від умов придбаного Користувачем продукту і пакета
послуг.
7.4. Інформація про конкретну Послугу і / або функціональний склад конкретної
Послуги, інформація про умови надання доступу до Послуг, інші відомості або вимоги, які
повинні і / або можуть бути повідомлені Користувач відповідно до цього Договору або
вимогам законодавства, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо: А)

опубліковані на Сайті Трейдера; Б) повідомлені Користувачеві в тексті оферти при
укладанні Договору; В) доведені до відома Користувача за допомогою електронних
повідомлень, надіслані на електронну пошту Користувача, вказану їм при реєстрації; Г)
надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Трейдера.
7.5. Придбання пакета послуг гарантує отримання інформацію, а також доступ до
платного контенту і платних сервісів сайту.
7.6. Трейдер надає разові послуги згідно п. 3.1. цієї Оферти за одноразову плату,
7.7. Доступ користувача до Послуг, інформація про який розміщена на Сайті,
надається за умови 100% передоплати вартості в порядку та у спосіб, зазначений в цьому
Договорі, на Сайті або повідомлені Користувачеві іншим чином.
7.8. Трейдер залишає за собою право анулювати надання доступ до послуг
Користувача, при цьому Трейдер не зобов'язаний повертати внесену плату в разі порушення
Користувачем правил даного Договору. Зазначеними порушеннями є публікація
Користувачем в коментарях або іншим чином в ході надання Послуг інформації,
забороненої цим Договором, в тому числі розпалювання міжнаціональних конфліктів,
нецензурні висловлювання або образа іншим чином інших Користувачів або Трейдера.
7.9. Трейдер залишає за собою право припинити надавати послуги Користувачеві
у разі встановлення факту передачі останнім реквізитів для отримання послуги третім
особам, в тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуального посилання
(URL) для отримання послуги іншими користувачами, поширення Користувачем
інформації та матеріалів, одержаних ним у зв'язку з участю з отриманням послуги.
Використання інформації та матеріалів допускається тільки в особистих цілях і для
особистого використання Користувача.
7.10. Трейдер не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання та / або
неналежне виконання своїх зобов'язань у зв'язку із неможливістю отримання доступу до
матеріалів не з вини Трейдера, про що Користувач був проінформований на Сайті або будьяким іншим способом згідно умов даного Договору.
7.11. Сайт Трейдера може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет.
Шляхом акцепту Оферти, Користувач погоджується, що Трейдер
не несе ніякої
відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки,
пов'язані з використанням контенту цих ресурсів.
8.1.

8.
ПОРЯДОК ВІДМОВИ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
Кошти сплачені послуги, не повертаються ні в якому разі.

9.
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
9.1. Контент Сайту і контент Послуг є інтелектуальною власністю Трейдера і
підлягає охороні відповідно до законодавства України. Поширення Користувачем в будьякий спосіб отриманої інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди
Трейдера на такі дії забороняється.
9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Сайту не означає, що
Користувачеві надається ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності
Трейдера. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за
Трейдером.
10.
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
10.1. Мета та підстави обробки персональних даних
Сайт https://bazylev.club/ збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні
для здійснення діяльності Трейдера.
Персональні дані можуть бути використані в наступних цілях:
- виконання замовлень суб’єкта персональних даних;
- ідентифікація суб’єкта персональних даних;

- надіслання суб’єктові персональних даних рекламних матеріалів, новин,
інформації та запитів;
- проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень;
- обробка платежів суб’єкта персональних даних;
- моніторинг операцій суб’єкта персональних даних з метою запобігання
шахрайства, протиправних дій;
- виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні».
10.2. Категорії суб’єктів персональних даних
Користувачі сайту https://bazylev.club/
10.3. Склад та зміст персональних даних
Сайт https://bazylev.club/ в тому числі збирає, обробляє і зберігає такі дані:
- прізвище, ім'я, по батькові суб’єкта персональних даних;
- поштову та електронну адресу;
- номер телефону;
- історію Замовлень;
- звернення суб’єкта персональних даних відносно діяльності сайту
https://bazylev.club/ та Трейдера. .
Трейдер повідомляє про те, що він не проводить обробку персональних даних про
расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство
в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а
також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних
даних.
У разі виявлення відомостей про особу, які не відповідають дійсності, такі відомості
невідкладно змінюються або знищуються.
10.4. Права суб’єкта персональних даних
Трейдер визнає, що особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна
фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
Суб'єкт персональних даних має право:
1)
знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних,
мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2)
отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3)
на доступ до своїх персональних даних;
4)
отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його
персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5)
пред’являти вмотивовану вимогу Трейдеру із запереченням проти обробки
своїх персональних даних;
6)
пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо
ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7)
на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової
втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними
чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8)
звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до
Уповноваженого або до суду;
9)
застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних;

10)
вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх
персональних даних під час надання згоди;
11)
відкликати згоду на обробку персональних даних;
12)
знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13)
на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
10.5. Збір та використання персональних даних
Трейдер збирає особисту інформацію, яку надає суб’єкт персональних даних, коли
він відкриває обліковий запис або купує послуги. Трейдер зберігатиме дані суб’єкта
персональних даних до тих пір, як це законодавством України вимагається для цілей, для
яких вони були зібрані.
Під час перегляду Сайту Трейдер також може збирати неособисту інформацію, таку
як тип пристрою, який використовувався для перегляду Сайту, програми браузера,
поведінки веб-перегляду, наприклад, скільки сторінок відвідав суб’єкт персональних даних,
а також інформацію про те, як суб’єкт персональних даних переходить на сторінку Сайт наприклад, через пошукову систему або натиснувши оголошення. Трейдер також може
зібрати інформацію про IP-адресу суб’єкта персональних даних.
Коли суб’єкт персональних даних підпишеться на розсилку Трейдера, бере участь у
конкурсі, відповідає на опитування клієнтів або бере участь у акціях, Трейдер може зібрати
особисту інформацію суб’єкта персональних даних, відгуки, коли останній буде
відповідати на запитання. Трейдер може зібрати подробиці будь-яких повідомлень
електронної пошти, які Трейдер надсилає суб’єкту персональних даних, які він відкриває
або натискає, включаючи посилання, які він натискає на цих електронних листах. Трейдер
може збирати будь-яку особисту інформацію, яку суб’єкт персональних даних надає, коли
суб’єкт персональних даних зв'язуєтеся з Трейдером електронною поштою, телефоном,
через публікацію чи соціальні медіа.
Коли суб’єкт персональних даних надсилає свою особисту інформацію, Трейдер
просить у нього згоду використовувати його інформацію, для цілей, викладених в оферті.
Трейдер збирає інформацію, яку суб’єкт персональних даних надає особисто. Якщо
користувач сайту https://bazylev.club/ не хоче надавати Трейдеру право збирати будь-яку
його особисту інформацію, він може її не надавати. Інформація, яку Трейдер вимагаємо
від суб’єкта персональних даних для цілей, використовується відповідно до цілей,
викладених вище. Якщо суб’єкт персональних даних не надає особисту інформацію,
Трейдер залишає за собою право не надавати йому послуги.
Трейдер використовує особисту інформацію, яку збирає, для обробки транзакцій,
адміністрування та керування обліковим записом суб’єкта персональних даних, для того,
щоб надати йому товари та послуги, які він купує або які хоче придбати, допомогти йому
розмістити замовлення або для спілкування, поки його замовлення знаходиться в процесі
оброблення. Трейдер використовує особисту інформацію Користувача сайту
https://bazylev.club/, щоб відповісти на запитання чи коментарі, для управління рекламними
акціями, конкурсами, опитуваннями клієнтів, а також щоб розповісти про важливі зміни на
Сайті та наших службах.
Трейдер використовує неособисті дані, які збирає, тобто збирає анонімні дані
клієнтів для внутрішніх комерційних цілей, таких як генерація статистики або розуміння
того, як люди використовують Сайт Трейдера. Трейдер може використовувати ці дані для
вдосконалення Сайту або додавання нових функцій.
Якщо Трейдер отримав IP-адресу суб’єкта персональних даних, це може бути
пов'язано з його історією перегляду (наприклад, елементи, додані у його кошик), щоб
допомогти усунути будь-які помилки або проблеми на Сайті або допомогти Трейдеру
провести перевірку у разі підозри шахрайства. Трейдер може використовувати IP-адресу
суб’єкта персональних даних, щоб визначити країну або місто, в якому він знаходиться,
щоб надсилати персоналізовані повідомлення, які мають відношення до саме цього
користувача сайту https://bazylev.club/.

10.6. Використання даних суб’єкта персональних даних для маркетингу та
рекламних акцій
Якщо суб’єкт персональних даних згоден, Трейдер може використовувати його
особисті дані, щоб розповісти про продукти, акції, спеціальні пропозиції та події. Трейдер
може подивитися на те, що він раніше просив, розповісти про продукти, які є цікавими
саме йому.
Трейдер буде просити згоду суб’єкта персональних даних на отримання будь-якої
інформації в сфері маркетингу електронною поштою, і Користувач сайту
https://bazylev.club/ можете будь-коли скасувати або змінити статус підписки. Для цього
треба відвідати свій обліковий запис на Сайті або скористайтеся посиланням "Скасувати
підписку" внизу кожного повідомлення, щоб змінити свій статус.
Трейдер також може
використовувати дані суб’єкта персональних даних про
перегляд, щоб обслуговувати персоналізований вміст на сайті, або надати йому відповідну
онлайн-рекламу, пов'язану з торговою маркою та продуктами Трейдера. Дані, які Трейдер
збирає в цьому контексті, не ідентифікуються особисто.
Трейдер розміщує рекламні банери на інших Сайтах, які базуються на продуктах, які
суб’єкт персональних даних, можливо, переглядав під час відвідування сайту Трейдера. Ця
технологія заснована на файлах cookie. Дані, які використовуються cookies для цієї мети, не
ідентифікуються особисто.
10.7. Треті особи, яким передаються персональні дані
Трейдер ніколи не розголошуватиме інформацію суб’єкта персональних даних
нікому за межами сайта https://bazylev.club/, крім випадків, коли:
- Трейдер має згоду суб’єкта персональних даних;
- де Трейдер вимагає або дозволяє це робити за законом;
- іншим компаніям, які надають послуги; або будь-які інші особи, які мають
відношення до господарської діяльності Трейдера.
Постачальники послуг
Трейдер працює з ретельно підібраними постачальниками послуг, які виконують
певні функції від його імені, такі як доставка замовлень, обробка платежів, хостинг або
розробка Сайту, обробка поштових розсилок електронної пошти. Ці компанії можуть
обробляти особисті дані суб’єкта персональних даних, щоб виконувати функції, які їм
наказують робити від імені Трейдера.
10.8. Безпека
Трейдер застосовує різні заходи безпеки для захисту особистої інформації суб’єкта
персональних даних, як в Інтернеті, так і в автономному режимі. В Інтернеті Трейдер має
брандмауери та шифрування даних, а доступ до особистих даних суб’єкта персональних
даних - це пароль, призначений для окремих користувачів сайту https://bazylev.club/. Хоча
Трейдер застосовує належні технічні та організаційні заходи для захисту особистих даних
користувачів сайту https://bazylev.club/, Трейдер не може гарантувати безпеку будь-яких
даних, переданих суб’єктом персональних даних через Інтернет, у разі зловмисних дій
третіх осіб.
10.9. Зміна персональних даних
Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) персональні
дані шляхом направлення письмової заяви на адресу: info@bazylev.org
У цьому випадку суб’єкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану
вимогу Трейдеру щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та/або
зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Трейдером впродовж 10 днів з моменту
отримання.
Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб’єкта
(їх частина) є недостовірними, Трейдер припиняє обробку персональних даних суб’єкта (чи
їх частини) та/або змінює їх склад/зміст та інформує про це суб’єкта персональних даних.

У разі якщо вимога не підлягає задоволенню, суб’єкту персональних даних
надається мотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення.
Суб’єкт персональних даних має право відкликати згоду на обробку персональних
даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта
персональних даних.
Користувач гарантує, що всі персональні дані є актуальними і не відносяться до
третіх осіб.
Щоб отримати доступ до особистої інформації, поданої через замовлення, розміщену
в магазині або будь-яким іншим способом, необхідно надіслати офіційний запит на доступ
до тематики, звернувшись до Трейдера за адресою: info@bazylev.org .
Трейдер зобов'язаний зберігати необхідну договірну інформацію (тобто важливу
інформацію, пов'язану з замовленням, яке розмістив суб’єкт персональних даних) для цілей,
передбачених чинним законодавством України.
Трейдер може розкривати будь-яку інформацію, яку вважаємо необхідною,
включаючи особисту інформацію, щоб виконати будь-які норми
законодавства,
регулювання, юридичний процес чи запит державних органів.
10.10. Контролер даних
Особиста інформація, яку надає суб’єкт персональних даних Трейдеру,
контролюється Трейдером, адреса: https://bazylev.club/.
10.11. Посилання
Цей сайт може містити посилання на зовнішні сайти. Трейдер не несе
відповідальності за політику конфіденційності чи практику, про використання файлів
cookie або вміст таких сайтів.
Cookie
Трейдер використовує файли cookie та аналогічні технології, такі як теги та пікселі
("Cookies"), щоб персоналізувати та покращувати роботу Користувачів, коли вони
використовують Сайт Трейдера та мобільні додатки, а також надаватиме їм релевантну
онлайн-рекламу.
Cookie - це невеликі файли, що зберігаються на комп'ютері суб’єкта персональних
даних під час відвідування певних веб-сторінок: Трейдер використовує зашифровану
інформацію, зібрану з них, щоб покращити їхню історію роботи на сайті. Наприклад, вони
допомагають Трейдеру відстежувати елементи, які Користувачі додав в кошик, для
виявлення та вирішення помилок або для визначення релевантних пов'язаних продуктів, які
показують під час перегляду веб-сторінок. Файли cookie не можуть пошкодити комп'ютер
суб’єкта персональних даних. Трейдер не зберігає ніякої ідентифікованої особистої або
конфіденційної інформації, такої як реквізити кредитних карток у файлах cookie.
11.
ФОРС-МАЖОР
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне
невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконання перешкоджає
надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила), як це визначено в
законодавстві України про непереборну силу (форс-мажор), включаючи: дії органів
державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та
/ або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будьякі інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання
Трейдером умов публічної оферти і знаходяться поза контролем Трейдера. При цьому
термін виконання зобов'язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом
якого діяли такі обставини.
11.2. Якщо обставини, зазначені в пункті 11.1. розділу 11 Договору, будуть тривати
більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір,
письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

12.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором
Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.
12.2. Всі претензії (скарги) Користувача до Трейдера з використання Сайту
повинні направлятися Користувачем на адресу електронної пошти Трейдера, вказаний в
цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковим подальшим відправленням
оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Трейдера, зазначеної в цьому Договорі.
Термін розгляду претензії (скарги) Користувача Трейдером складає 30 (тридцять)
календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) на адресу Трейдера,
12.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду.
13.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
13.1. Будь-які дії Користувача в рамках цієї Оферти повинні відповідати умовам
цієї Оферти. Користувач бере на себе повну відповідальність за всі свої дії в рамках цієї
Оферти, які будуть здійснені ним після акцепту оферти.
13.2. Використовуючи Сайт Трейдера, Користувач погоджується з тим, що несе
особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому
числі за шкоду, яку це може заподіяти комп'ютеру (пристрою) Користувача або третіх осіб,
за втрату даних або будь-яку іншу шкоду.
13.3. За невиконання або неналежне виконання умов цієї Оферти Користувач і
Трейдер несуть відповідальність, передбачену цією офертою і чинним законодавством
України.
13.4. Користувач усвідомлює, що порушення ним умов цієї Оферти призводить до
припинення надання послуг Трейдером в односторонньому порядку
13.5. Користувач несе повну відповідальність за незаконний доступ і здійснення
несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі
відповідно до чинного законодавства України.
13.6. У разі порушення Користувачем умов оферти, Трейдер звільняється від
виконання взятих на себе зобов'язань.
13.7. Обмеження відповідальності:
13.7.1. Представлена інформація не представляє собою рекомендацій про
інвестування. Вона повинна лише полегшити Користувачеві процес власного прийняття
рішень. Трейдер не приймає на себе відповідальності за правильність і (або) повноту, і (або)
своєчасність надання окремої інформації.
Контент Сайта має за мету надати інформацію Користувачеві для прийняття ним
рішень
Трейдер ні в якому разі не приймає на себе відповідальність за будь-які неточності,
помилки або затримку інформації, змісту або послуги, або за відсутність інформації, змісту
або послуги, або їх помилкову передачу і пов'язаний з ними збиток.
14.
ІНШІ УМОВИ
14.1. Умови цієї Оферти діють до моменту відкликання / зміни оферти Трейдером.
14.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття цієї Оферти, що
виражається в реєстрації Користувача на Сайті, і діє до моменту його припинення однією
із Сторін.
14.3. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.
14.4. 14.4. Трейдер
має право розірвати цей Договір і припинити доступ
Користувача до сервісів Сайту в односторонньому порядку в будь-який момент і з будьяких причин на свій розсуд, а також в разі порушення Користувачем будь-якої з умов,
визначеної цим Договором.

14.5. У разі укладення цього Договору (акцепту цієї Оферти) в письмовому вигляді,
розірвання договору в односторонньому порядку однією із сторін проводиться шляхом
направлення відповідного письмового заяви іншою Стороною.
14.6. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на
отримання інформації про всі інші Послуги, доступ до участі в яких дає Трейдер, незалежно
від терміну дії цього Договору за умови того, що така згода може бути відкликане
Користувачем в будь-який момент шляхом направлення відповідного звернення до
Трейдера.
14.7. Всі питання, не врегульовані цією офертою, вирішуються відповідно до
чинного Законодавства.
15.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Якщо є які-небудь питання стосовно цього, Користувач може звернутися до ФОП
Базилєва В'ячеслава Вікторовича, info@bazylev.org

