УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ

Прийняття умов
Перш ніж користуватися веб-сайтом coworkingplatforma.com (надалі – "Сайт"), будь ласка, уважно
ознайомтесь з умовами користування веб-сайтом (надалі – "Умови Користування"). Використовуючи Сайт або
заходячи на нього, або користуючись послугами, доступними на Сайті, Ви приймаєте умови, які складаються
з Умов Користування та Умов Конфіденційності, з якими Ви можете ознайомитися за посиланням:
https://coworkingplatforma.com/static/docs/Platforma_Privacy_Policy.pdf та погоджуєтесь з усіма юридичними
наслідками прийняття цих Умов Користування та Умов Конфіденційності. Якщо Ви не погоджуєтесь або не
приймаєте ці Умови Користування, або Умови Конфіденційності, будь ласка, не використовуйте Сайт. Умови
стосуються правових аспектів і обмежень, вибору юрисдикції, а також містять важливі відомості стосовно
відмови від відповідальності або її обмеження. Ці Умови Користування однакові для всіх осіб, які користуються
Сайтом або заходять на нього, або користуються послугами, доступними на Сайті.
Право власності
Сайтом управляє та володіє компанія ТОВ «Платформа Холдинг Україна» (надалі – "Platforma"), зареєстрована
згідно з законодавством України.
Дозволи та обмеження
Ви можете вільно переглядати Сайт. Platforma надає дозвіл переглядати Сайт, друкувати та завантажувати
матеріали, представлені на Сайті, в особистих та некомерційних цілях за умови, що Ви погоджуєтесь з цими
Умовами Користування та залишаєте без змін усі дані про авторські права та торгові марки (знаки для товарів
і послуг). Разом із тим забороняється копіювати, відтворювати, публікувати, пересилати, передавати або будьяким іншим чином розповсюджувати матеріали Сайту, у тому числі тексти, зображення, аудіо та відеофайли у
публічних або комерційних цілях без письмового дозволу Platforma. Також забороняється будь-яке
використання матеріалів цього Сайту на інших веб-сайтах в Інтернеті.
Ви погоджуєтесь не обходити, не відключати або іншим чином не втручатися в будь-які пов’язані з безпекою
Сайту функції, які перешкоджають або обмежують використання, або копіювання будь-яких матеріалів з Сайту,
або встановлюють обмеження на використання матеріалів з Сайту.
Користуючись цим Сайтом, Ви погоджуєтесь з усіма Умовами Користування, наведеними в цьому документі,
та приймаєте їх у незмінному вигляді. Крім того, в якості умови використання цього Сайту Ви заявляєте та
гарантуєте Platforma, що не використовуватиме цей Сайт у незаконних, неетичних або заборонених цими
Умовами Користування цілях.
Забороняється публікувати або передавати на Сайт або з Сайту будь-які протизаконні, загрозливі,
наклепницькі, дискредитуючі, образливі, порнографічні або інші матеріали, які можуть порушувати будь-яке
законодавство.
Посилання
Platforma може розміщувати на Сайті посилання на сайти третіх осіб, які не належать та не контролюються
Platforma. Розміщуючи посилання, Platforma не несе відповідальності за наповнення таких сайтів та за
посилання, які містяться на них. Platforma не контролює та не несе відповідальності за контент, політику
конфіденційності або роботу будь-яких веб-сайтів третіх осіб. Крім того, Platforma не буде впливати чи
редагувати матеріали будь-яких веб-сайтів третіх осіб. Platforma не надає будь-якої підтримки компаніям або

продуктам, на які можуть даватись посилання, та залишає за собою право публікувати їх у стані «як є», на
своєму Сайті. Platforma залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію будь-якого
посилання або програми у будь-який час. Переходячи на сайти інших компаній за посиланнями, наведеними
на цьому Сайті, Ви робите це на власний ризик, та звільняєте Platforma від будь-якої відповідальності у зв’язку
з використанням Вами будь-яких сайтів третіх осіб. Platforma закликає Вас з обережністю переходити на
сторінки будь-яких веб-сайтів третіх осіб та ознайомлюватися з умовами та політикою конфіденційності будьякого іншого веб-сайту, на який Ви заходите.
Іншим компаніям дозволяється розміщувати посилання лише на головну сторінку Сайту Platforma. Для
розміщення посилання на будь-які приховані сайти та/або будь-які інші сторінки Сайту, крім головної, потрібно
отримати письмовий дозвіл від Platforma.
Наповнення сайту
Platforma приділяє значну увагу створенню та підтриманню цього Сайту, забезпеченню точності та
відповідності сучасним вимогам, не обмежуючись зазначенням цін та описом послуг. Наповнення цього Сайту
часто редагується без попереднього повідомлення. Тому Platforma не гарантує точності та актуальності
наявного наповнення Сайту.
Ви приймаєте право Platforma на відмову від будь-яких зобов’язань з приводу підтримання Сайту,
програмного забезпечення на Сайті або будь-якого його застосування.
Інтелектуальна власність
Усі права на тексти, макети, екскізи, бази даних та інші елементи на Сайті, а також сам Сайт, захищені
авторським правом. Деякі з найменувань, знаків і логотипів на цьому Сайті є захищеними торговими марками
(знаками для товарів і послуг) або фірмовими найменуваннями.
Жодне з того, що міститься на Сайті, не має трактуватись як передача ліцензії або права на використання будьякої торгової марки (знаку для товарів і послуг), яка міститься на Сайті, без письмового дозволу Platforma або
третьої сторони, яка може володіти торговими марками (знаками для товарів і послуг), що відображаються на
цьому Сайті.
Будь-які копії, адаптації, переклади, зміни розташування, модифікації та будь-які інші види використання
цілого Сайту або будь-якої його частини, або його захищених елементів у будь-якому вигляді та будь-якими
засобами суворо заборонені.
Захист даних
Platforma збирає та обробляє інформацію щодо користування цим Сайтом з метою ведення статистики та
маркетингу. Ви маєте право заперечити обробку даних, які стосуються Вас, у маркетингових цілях та доступ до
цих даних і їх коригування. Щоб отримати додаткову інформацію стосовно даних, які збирає Platforma, та
заходах, які вживає Platforma з метою збереження конфіденційності даних своїх користувачів, зверніться до
розділу "Умови Конфіденційності", з якими Ви можете ознайомитися за посиланням:
https://coworkingplatforma.com/static/docs/Platforma_Privacy_Policy.pdf
Підписка на новини
Якщо Ви бажаєте отримувати новини Platforma, Ви можете підписатися на такі новини безплатно. Для підписки
на новини Platforma достатньо вказати діючу адресу електронної пошти. За бажанням, Ви завжди зможете
відписатися від новин Platforma.
Зобов’язання
Ви переглядаєте цей Сайт і користуєтесь цим Сайтом на власний ризик. Platforma не гарантує, що програмне
забезпечення, яке використовується на цьому Сайті, інформація, онлайн-програми та будь-які інші служби, що

забезпечуються засобами цього Сайту, не містять помилок або надаватимуться безперервно. Platforma
відкрито відмовляється надавати будь-які гарантії стосовно згаданих вище елементів, а також гарантії точності,
умови та придатності для використання за призначенням.
Незважаючи на будь-які суперечності на Сайті, Platforma за жодних обставин не нестиме відповідальності за
будь-які втрати прибутку, у тому числі непрямі, спеціальні, випадкові та будь-які інші збитки, понесені у зв’язку
або всупереч інформації на цьому Сайті, яка використовується у будь-яких службах, що пропонуються
засобами цього Сайту.
Замовлення послуг
Незважаючи на те, що компанія Platforma докладатиме максимальних зусиль для виконання всіх замовлень,
Platforma не може гарантувати наявності вільних місць для користування послугами компанії. Platforma
залишає собі право припинити надання послуг, представлених на цьому Сайті, повністю та/або у будь-якій їх
частині, у будь-який час без попереднього сповіщення.
Оновлення
Platforma залишає за собою одностороннє право на оновлення, коригування, змінення та заміну цих Умов
Користування. Усі такі коригування, модифікації, зміни та заміни є обов’язковими для всіх відвідувачів Сайту
Platforma і будуть опубліковані на ньому.
Реклама
Platforma не несе жодної відповідальності за будь-які рекламні оголошення, що можуть відображатися на
Сайті. Platforma не підтверджує відповідність, не дає жодних гарантій та заяв щодо будь-яких товарів та/або
послуг рекламодавців, відображених на Сайті, а також не бере на себе жодну відповідальність за будь-які
товари та/або послуги рекламодавців.
Ліцензії на програмне забезпечення
Ви не отримуєте жодних прав на програмне забезпечення, що є власністю Platforma, та всю пов’язану з ним
документацію, або будь-які вдосконалення та модифікації, які можуть бути надані Вам для забезпечення
доступу до спеціальних областей Сайту. Ви не маєте права надавати субліцензію, привласнювати або
передавати будь-які ліцензії, надані Вам Platforma. Будь-які спроби надати субліцензію, привласнити або
передати ліцензію не матимуть законної сили. Інакше кажучи, забороняється копіювати, розповсюджувати,
змінювати, переробляти або створювати вторинні продукти з такого програмного забезпечення.
Відмова від гарантій
Ви погоджуєтесь, що користуєтесь Сайтом на свій власний ризик. Platforma, у межах дозволених
законодавством, відмовляється від усіх гарантій, безпосередньо виражених, або таких, про які йдеться, у
зв’язку з Вашим використанням цього Сайту. Platforma не надає жодних гарантій або заяв стосовно точності
або повноти матеріалів цього Сайту, або матеріалів будь-яких інших веб-сайтів пов’язаних з цим Сайтом і не
бере на себе жодної відповідальності за будь-які недоліки, неточності або помилки у матеріалах Сайту, за
будь-яку шкоду будь-якого характеру завдану особі або її майну в результаті Вашого доступу до цього Сайту
або Вашого користування Сайтом, за будь-який несанкціонований доступ до будь-якої особистої інформації,
будь-які програмні помилки, віруси, троянські програми або подібні програми та помилки, будь-які
погрішності або упущення у будь-яких матеріалах Сайту, або будь-яку втрату чи пошкодження Ваших даних під
час користування Сайтом.
Ви безпосередньо підтверджуєте, що Platforma не несе відповідальності за матеріали Сайту, будь-які
протизаконні дії будь-яких третіх осіб і що Ви повністю несете ризик завдання шкоди або збитків у зв’язку з
зазначеним вище.

Можливість прийняття Умов Користування
Ви підтверджуєте, що Вам є 18 років, або Ви є неповнолітньою особою, якій надана повна цивільна
дієздатність, або маєте законний дозвіл від батьків або опікуна і маєте повну цивільну дієздатність брати на
себе зобов’язання відповідно до умов, заяв та гарантій, викладених у цих Умовах Користування та
дотримуватися і виконувати ці Умови Користування.
Право, що підлягає застосуванню
Сайт розміщено на сервері, який знаходиться в Україні. Ви погоджуєтесь із тим, що ці Умови Користування та
використання Вами цього сайту підпорядковуються законодавству України.
Цим Ви погоджуєтесь на виключну юрисдикцію та територіальну підсудність судових органів, що займаються
вирішенням спорів в Україні, що виникають, або стосуються цього Сайту та цих Умов Користування, у яких цей
Сайт і ці Умови Користування становлять проблему, або в яких на цей Сайт та ці Умови Користування
посилаються у документах, зареєстрованих в судах. Під час створення та підтримання цього Сайту Platforma
докладала зусилля для дотримання всіх відомих їй вимог законодавства, але при цьому не стверджувала, що
матеріали на цьому Сайті є відповідними або доступними для використання у будь-якій окремій юрисдикції.
Ви несете відповідальність за дотримання всіх застосовних законів. Будь-яке використання з порушенням цієї
умови або будь-якого іншого положення цих Умов Користування належать до Ваших власних ризиків, та якщо
будь-яка частина цих Умов Користування є невірною або недійсною згідно з застосовними законами, такі
Умови Користування мають бути замінені на ті, що відповідають застосованому законодавству.

