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ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Фізична особа підприємець Матіяш С.К. (ФОП Матіяш С.К.) використовує Веб-сайт
https://matiyash.com.ua/ (далі – Веб-сайт) для надання загальної інформації у
відкритому доступі.
1.2. Веб-сайт https://matiyash.com.ua/:
- не надає можливості реєстрації, не надає додаткових послуг та сервісів;
- не продає товари та не приймає ніякі оплати онлайн;
- не являється посередником в продажу товарів та послуг;
- не надає ніяких переваг та послуг Користувачу, окрім тих, що зазначені в Договорі
(оферта), який міститься на Веб-сайті;
- не отримує пожертвування;
- не є благодійним.
1.3.В контексті Правил користування сайтом:
Користувач – дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець
має доступ до Веб-сайту та отримує інформацію різного характеру.
2. ЗГОДА З УМОВАМИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
2.1. Користувач погоджується дотримуватися загальних Правил користування сайтом та
слідувати їм в зв’язку з доступом до Веб-сайту та його використанням.
2.2. Справжні загальні умови являють собою вичерпну угоду між ФОП Матіяш С.К. та
Користувачем щодо доступу до даного Веб-сайту.
2.3.ФОП Матіяш С.К. в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання
послуг за Договором (оферта), застосовує систему знижок на послуги та розміщує
відповідну інформацію на Веб-сайті. Встановлена вартість і умови надання Послуг
діють до наступної зміни на Веб-сайті. При цьому, ФОП Матіяш С.К. не зобов’язана
сповіщати Користувачів про зміну вартості послуг, окрім як публікувати нову
вартість послуг на сайті.
2.4.ФОП Матіяш С.К. залишає за собою право змінювати контент і функціонал Вебсайту будь-яким чином, обмежувати доступ до цього Веб-сайту, закривати його в
будь-який час і з будь-якої причини без попереднього повідомлення і не несе ніякої
відповідальності перед Користувачами щодо будь-яких наслідків таких змін або
закриття.
2.5. ФОП Матіяш С.К. має право викладати в новій редакції Правила користування
сайтом в будь-який час без попереднього повідомлення, шляхом публікації нової
редакції на Веб-сайті.
2.6.Використання цього Веб-сайту після будь-яких змін, вважається згодою
Користувача, дотримуватися Правил. Рекомендуємо вивчати Правила користування
сайтом при кожному використанні цього Сайту.
3. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1.ФОП Матіяш С.К. зобов'язується дотримуватися конфіденційності персональних
даних користувачів цього Веб-сайту. Політика конфіденційності опублікована на
Веб-сайті.
3.2.Політика конфіденційності є частиною загальних умов Правил користування
сайтом. Погоджуючись з умовами Правил, Користувач надає згоду на збір,
використання і розкриття його/її персональної інформації відповідно до політики
конфіденційності цього Веб-сайту.
4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО
4.1. ФОП Матіяш С.К. має виняткове право власності на речові права щодо цього Сайту,
в тому числі, дизайн, характеристики, функціонал, навігацію, контент, оформлення
інтерфейсу цього Веб-сайту і всі дані, що збираються за допомогою цього Веб-сайту,
включаючи, в тому числі, всі права інтелектуальної власності пов'язані з ним,
авторські права, товарні знаки.
4.2. Вся інформація цього Веб-сайту (далі – Контент), захищена авторським правом.
4.3. Користувач має право завантажувати, зберігати, друкувати, копіювати і спільно
використовувати Контент з цього Веб-сайту виключно в некомерційних цілях;
публікувати й розміщувати будь-які елементи Контенту на будь-якому іншому
інтернет-сайті або на будь-якому іншому носії в контексті, аналогічному тому, в
якому вона представлена на цьому Веб-сайті з обов’язковим посиланням на
першоджерело та Веб-сайт https://matiyash.com.ua/.
4.4. Користувач на має права змінювати Контент жодним чином, а також видаляти чи
змінювати повідомлення про авторські права, товарні знаки або умови
конфіденційності.
4.5. У всіх інших випадках, Користувач не маєте права копіювати, завантажувати,
друкувати, публікувати, демонструвати, відтворювати, поширювати, передавати,
транслювати, переводити, модифікувати, доповнювати, актуалізувати, компілювати,
скорочувати або будь-яким іншим чином трансформувати або адаптувати всі або
будь-які з елементів Контенту цього Веб-сайту без попередньої письмової згоди
ФОП Матіяш С.К.
5. РІЗНЕ
5.1. ФОП Матіяш С.К. цінує відгуки Користувачів.
5.2. Через форму звернення на Веб-сайті Користувач може звернутися до адміністратора
сайту з відгуком або пропозицією.
5.3.Форма зворотнього зв’язку на Веб сайт не являється контактною формою з
юридичними, фізичними особами, які згадані на Веб-сайті https://matiyash.com.ua/.
5.4. ФОП Матіяш С.К. залишає за собою право редагувати запитання та відповіді
Користувачів та публікувати їх в розділі FAQ за виключенням конфіденційної,
приватної та персональної інформації.
5.5. Правила користування сайтом регулюються та тлумачиться відповідно до
законодавства України. Якщо будь-яка частина Правил стає незаконною, недійсною
чи втрачає юридичну силу, то ця частина буде вважатись автономною і не
впливатиме на дійсність та юридичну силу решти його положень.

