УГОДА КОРИСТУВАЧА
Угода Користувача (надалі «Угода») укладається між Покупцем (клієнтом мережі магазинів
ВЕЛИКА КИШЕНЯ) і ТОВ «ФУДКОМ», що є організатором програми лояльності стосовно
використання веб-інтерфейсу персональної сторінки http://my.kishenya.ua/ і являє собою оферту
умов по користуванню веб-сайтом.
1.
Терміни та визначення
1.1
Угода Користувача – визначення умов використання веб-інтерфейсу персональної
сторінки http://my.kishenya.ua/для Покупця.
1.2
Веб-інтерфейс – певне відображення даних Покупця, в тому числі персональних
даних, за допомогою інтернет-ресурсу.
1.3
Персональна сторінка – Особистий кабінет Покупця надається у користування лише
власникам бонусних карток «Картка для всієї родини», що надали свою згоду на участь в програм
лояльності «Картка для всієї родини» і «Бумеранг».
1.4
Покупець – фізична особа, власник бонусної картки «Картка для всієї родини».
1.5
Дані Покупця – інформація щодо використання бонусної картки «Картка для всієї
родини» в тому числі персональних даних, які Покупець надав у користування організатора,
згідно умов програми лояльності Бумеранг та на паперовому носії (анкеті покупця, що підписана
Покупцем) або шляхом внесення даних через відповідний веб-інтерфейс.
Всі інші терміни визначені умовами програми лояльності «Картка для всієї родини» та
програми лояльності Бумеранг.
2.
Загальні положення
2.1
Дана угода надає Покупцю інформацію щодо правильного використання вебінтерфейсу персональної сторінки Покупця, підтверджує його однозначну згоду із правилами
участі в програмі лояльності «Картка для всієї родини» і програмі лояльності Бумеранг, а також
отримання додаткової інформації.
2.2
Надаючи свої персональні дані, Покупець надає згоду і дозвіл на обробку таких
персональних даних. Метою збору персональних даних є підтримка подальшої комунікації.
2.3
Доступ до персональних даних та даних авторизації надається лише зареєстрованим
Покупцям.
2.4
Інформація, що відображена на сайті http://my.kishenya.ua/ оновлюється один раз
на добу.
2.5
Персональні пропозиції користувача, інформація рекламного характеру, новини ті
інше, є актуальним у визначений період, що вказується у кожному прес-релізі.
2.6
Виконавець не гарантує миттєвого відображення зміни інформації в Особистому
кабінеті. Дана інформація буде відображена у веб-інтерфейсі користувача одразу, після оновлення
даних один раз на добу.
2.7
Інформація, що відображена на персональній сторінці Покупця – інформація, яка
була надана Покупцем в паперовому вигляді (анкеті покупця) чи через електронні заходи зв’язку.
В силу специфіки способу отримання інформації, Організатор не перевіряє достовірність наданої
Покупцем персональної інформації та не здійснює контроль її актуальності. При цьому
Організатор виходить з того, що Користувач надає достовірну персональну інформацію з питань,
зазначених в Анкеті, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.
2.8
Покупець несе відповідальність за дані, що вносяться ним і погоджується з тим, що
конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована у випадку, якщо доступ до цих
даних отримано третіми особами поза зоною технічний засобів зв'язку, підвладних Організатору.
Організатор не несе відповідальності за збиток, нанесений таким доступом.
3.
Обробка інформації за допомогою веб-інтерфейсу
3.1
Реєстрація бонусної картки Покупця проводиться одноразово. Після чого Покупець
має право користуватися статичним паролем входу до персональної сторінки користувача.

3.2
При авторизації на веб-інтерфейсі персональної сторінки Покупця, реєстрація логіна
та пароля вважається здійсненою володільцем бонусної картки «Картка для всієї родини», тому
Покупцеві автоматично надається доступ до його персональної інформації щодо використання
його бонусної картки.
3.3
При використанні Покупцем веб-інтерфейсу персональної сторінки програмноапаратний комплекс, на якому розташований Сайт, автоматично зберігає, обробляє та
використовує знеособлені дані Учасника, що не відносяться до персональних, наприклад: IPадреса Учасника, файли cookie, а також статистична інформація про активність Учасника.
4.
Інші умови
4.1
Організатор не несе відповідальності за шкоду/збитки, яких зазнав Покупець або
треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або
вказівок про порядок використання веб-інтерфейсу.
4.2
При роботі веб-інтерфейсу можливе проведення технічних робіт щодо оновлення
веб- інтерфейсу або обробки даних Покупців, що не гарантує безперебійну та безпомилкову
роботу інтернет-ресурсу.
4.3
Організатор може в будь-який момент і без повідомлення Покупця поступитися
своїми правами за даною Угодою третій стороні.
4.4
Відносини, що виникають між Організатором та Покупцем, та не регулюються даним
положенням, визначаються чинним законодавством України.
4.5
Покупець, в процесі використанні інтернет-ресурсу на якому розташована його
персональна сторінка не має ніяких майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності
Власника або третіх осіб, якщо це явно не вказано, і усі права власності стосовно таких об’єктів
інтелектуальної власності залишаються винятково за Власником та/або відповідною третьою
особою.
4.6
Використання інтелектуальної власності, що знаходить на відповідному інтернетресурсі, Покупцем в комерційних цілях, заборонено без письмового дозволу на це відповідного
правовласника.

