Умови користування Сайтом
Ці загальні положення та умови діють з 15 січня 2018 року.
Отримавши доступ до сайту www.ubrave.com.ua (надалі – Сайт) або використовуючи його, ви
погоджуєтесь дотримуватися цих положень користування (Умов користування Сайтом (див.
вище)."Умов користування", "Умов користування Сайтом"). Сайт належить та контролюється
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Ці Загальні положення та умови впливають
на ваші юридичні права та обов'язки. Якщо ви не погоджуєтесь дотримуватися всіх
цих Умов користування, будь ласка, не використовуйте Сайт.
УВАГА! Не передбачено використання Сайту для будь-якої комерційної мети!
1. Конфіденційність
Ваша конфіденційність дуже важлива для нас. Ми розробили нашу Політику конфіденційності (див. нижче) щодо даних, щоб повідомити про те, як ви можете використовувати
Сайт для обміну даними з іншими користувачами, і як ми збираємо та можемо використовувати ваш Користувацький вміст (контент) та інформацію. Ми радимо вам ознайомитися
з Політикою конфіденційності (див. нижче) і використовувати її, вона допоможе вам приймати обґрунтовані рішення.
2. Обмін Користувацьким вмістом (контентом) та інформацією
Ви володієте всім вмістом та інформацією, яку ви публікуєте на Сайті, і ви можете контролювати, яким чином вона поширюється за допомогою параметрів конфіденційності (відкритий
доступ (публічний режим у Вашому особистому кабінеті) та закритий доступ (непублічний/
приватний режим у Вашому особистому кабінеті). При цьому:
1) Для Користувацького вмісту, на який поширюються права інтелектуальної власності, якот фотографії та відео (ІВ-вміст), ви спеціально надаватимете нам такий дозвіл, залежно
від ваших налаштувань в особистому кабінеті: ви надаватимете нам невиключну ліцензію
(субліцензію), безкоштовне роялті, на необмеженій території світу на використання будьякого вмісту IВ, який ви публікуєте на Сайті або у зв'язку з ним (ліцензія на IВ). Ця IВ-ліцензія закінчується, коли ви видаляєте свій Користувацький (IВ) вміст або свій особистий
кабінет, якщо ваш вміст не надається іншим особам, і вони не видалили його.
2) Коли ви видаляєте вміст IP-адреси, він видаляється, подібно до спорожнення кошика на
комп'ютері. Однак ви розумієте, що видалений вміст може зберігатися в резервних копіях
протягом достатнього періоду часу (але не буде доступним для інших).
3) Коли ви публікуєте Користувацький вміст або інформацію, використовуючи параметр
"Публічне", це означає, що ви дозволяєте кожному, у тому числі користувачам з Сайту,
отримувати доступ до цієї інформації, використовувати її, пов'язати її з вами (тобто ваше
ім'я та зображення профілю).
4) Ми завжди цінуємо ваш відгук або інші пропозиції щодо Сайту, але ви розумієте, що ми
можемо використовувати ваші відгуки чи пропозиції без будь-яких зобов'язань компенсацій.
5) Технічні можливості управління вашим особистим кабінетом обумовлюються задачами та
метою освітньої кампанії, для якої використовується Сайт.
3. Безпека
Ми робимо все можливе, щоб зберегти безпеку на Сайті, але ми не можемо її гарантувати. Нам потрібна ваша допомога, щоб зберегти безпеку на Сайті, яка включає в себе ваші
наступні зобов'язання:
1) Ви не публікуєте несанкціоновані комерційні повідомлення (наприклад, спам) на Сайті.
2) Ви не будете збирати вміст чи інформацію користувачів або іншим чином отримувати доступ до Сайту, в тому числі використовуючи автоматичні засоби, без нашого попереднього дозволу.

3) Ви не будете займатися незаконним багаторівневим маркетингом, таким як піраміди, на
Сайті.
4) Ви не будете завантажувати віруси та інший шкідливі коди.
5) Ви не запитуватимете інформацію для входу та не намагатиметесь отримати доступ до
особистого кабінету, що належить іншому користувачеві.
6) Ви не маєте та не матимете на меті залякувати чи не переслідувати жодного користувача.
7) Ви не будете публікувати Користувацький вміст, який містить елементи ненависті, погрози
чи порнографії; підбурює насильство; або містить зображення оголених тіл або графічне
насильство.
8) Ви не розробляєте та не керуєте сторонніми програмами (проектами), що пов’язані із залежністю від шкідливих звичок, особистих знайомств або інший вміст для дорослих
(включаючи рекламу, приховану рекламу, в тому числі алкоголь, тютюн, будь-які наркотики, комп'ютерну гру або "групу смерті" тощо) без відповідних обмежень за віком.
9) Ви не будете використовувати Сайт, щоб робити щось незаконне, оманливе, зловмисне
чи дискримінаційне.
10) Ви не будете робити нічого, що може відключити, перевантажити або погіршувати належну роботу або зовнішній вигляд Сайту, наприклад, атаку на відмову в обслуговуванні або
втручання у відтворення сторінок або іншу функціональність Сайту.
11) Ви не сприятимете та не будете заохочувати будь-які порушення цих Умов та Політики
конфіденційності.
4. Реєстрація та захист особистого кабінету
При реєстрації особистого кабінету на Сайті Користувач фактично набуває того самого імені
користувача, що зареєстроване в соціальній мережі під час реєстрації на Сайті. Важливим
моментом є те, що у випадку подальшої зміни імені користувача у соціальній мережі, ім’я, що
зареєстроване в особистому кабінеті на Сайті не зміниться. Нижче наведено деякі зобов'язання, які ви надаєте нам щодо реєстрації та підтримки безпеки вашого особистого кабінету:
1) Ви не надаватимете ніякої фальшивої особистої інформації на Сайті та не створюватимете особистий кабінет для кого-небудь, крім вас, без дозволу.
2) Ви не створите більше одного особистого кабінету.
3) Якщо ми вимкнемо ваш особистий кабінет через порушення з вашого боку, ви не створюватимете іншого кабінету без нашого дозволу.
4) Ви не будете використовувати ваш особистий кабінет для власного комерційного прибутку.
5) Ви не будете користуватися Сайтом, якщо вам менше 14 років, або ви не фізична особа.
6) Ви не використовуватимете Сайт, якщо ви переслідуєте скоєння злочину.
7) Протягом часу реєстрації на Сайті Ви не поділитесь своїм паролем до сторінки в соціальній мережі, з якої реєструвались на Сайті, навіть, якщо правила соціальної мережі це
дозволяю; ви не дозволятимете будь-кому іншому отримати доступ до свого особистого
кабінету або робити щось інше, що може поставити під загрозу безпеку вашого особистого кабінету.
8) Ви не будете передавати свій особистий кабінет (включаючи сторінку в соціальній мережі,
яка фактично є ключем доступу до Сайту) будь-кому без попереднього отримання нашого
письмового дозволу.
9) Відносно Вашого імені Користувача (власного імені для вашого особистого кабінету), ми
залишаємо за собою право видалити його , включаючи весь особистий кабінет к контентом у ньому, якщо вважатимемо це необхідним (наприклад, якщо власник торговельної
марки скаржиться на ім'я користувача, яке тісно пов'язане з фактичною назвою користувача).
10) Ми не несемо жодної відповідальності у разі, якщо буде видалено аккаунт у соціальній
мережі, через яку проводилась реєстрація на Сайті. В такому разі доступ до особистого
портфелю на Сайті буде фактично заблоковано без права відновлення.

5. Захист прав інших людей
Ми поважаємо права інших людей, і сподіваємось, що ви зробите те саме.
1) Ви не публікуватимете Користувацький вміст та не вживаєте жодних дій на Сайті, які порушуватимуть чи порушують права інших або іншим чином порушують закон.
2) Ми можемо видалити будь-який вміст або інформацію, яку ви публікуєте на Сайті, якщо
ми вважаємо, що це порушує ці Умови, Правила конфіденційності чи Правила освітньої
кампанії, що проводиться на Сайті.
3) Якщо ми видалимо ваш Користувацькій вміст із порушення авторських прав інших користувачів, і ви вважаєте, що ми помилилися, у вас є можливість оскаржити це рішення, написавши нам на сайті через через форму зворотнього зв’язку https://ubrave.com.ua/
feedback.
4) Якщо ви неодноразово порушуєте права інтелектуальної власності інших користувачів/
осіб, ми видалимо ваш особистий кабінет (або заблокуємо доступ), коли це буде потрібно.
5) Ви не будете використовувати наші авторські права, торговельні марки, розміщені на
Сайті чи будь-які подібні марки, за винятком випадків, коли нами надано прямий дозвіл у
письмовій формі.
6) Ви не будете публікувати жодних особистих документів та конфіденційної інформації на
Сайті.
6.

Платежі

! Не здійснюйте жодних платежів на Сайті та не використовуйте платіжні реквізити, якщо такі
опубліковані в особистому кабінеті Користувача. Мета Сайту носить виключно соціальний та
просвітницький характер, жодних платежів з боку користувачів Сайту не передбачено.

7.

Нормативно-правове регулювання

Ці загальні положення та умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства
України.
Якщо будь-яке положення цих Умов буде визнано незаконним, або з будь-якої причини
недійсним, то це положення розглядатиметься окремо від цих Умов користування та не буде
впливати на дійсність та примусове виконання будь-яких інших положень.
8. Спеціальні положення щодо контактів з Користувачами
Ви надаєте нам свою згоду на листування адміністрації Сайту та представників Організатора
та Виконавця освітньої кампанії - через вашу сторінку у соціальній мережі, через яку проходила реєстрація.
Ви не подаватимете скарг в адресу адміністратора соціальної мережі на листи від нас, як на
спам, небажану пошту тощо. У разі ухилення контактів з адміністрацією Сайту та/чи представниками Організатора та Виконавця освітньої кампанії, за рішенням адміністрації Сайту,
ваш особистий кабінет може бути заблоковано, та/або ви будете позбавлені прав, набутих в
рамках проекту «Адреналін Батл».
9. Період функціонування Сайту для активної участі користувачів
Можливість реєстрації на Сайті буде відкрито для користувачів з 15 січня 2018 року по 01
квітня 2018 року. Результатом реєстрації на Сайті є створення умовного особистого кабінету.
До 30 травня 2018 року Сайт буде використовуватись для проведення освітньої кампанії
«Адреналін Батл».
По закінченні проведення освітньої кампанії, весь Користувацький вміст, особисті кабінети та
пов’язаний інтерфейс Сайту буде видалено без можливості відновлення, та відповідно Ви
втрачаєте будь-яке право власності на Користувацький вміст. Користувачі не мають права на
відшкодування, пов’язані з видаленням Користувацького вмісту. Обов’язково зберігайте копії
власного контенту (фотографії, відео, тощо) на власних пристроях для запобігання втрати.
10. Поправки

За умов внесення змін до цих положень користування ми повідомимо вас про це і надамо
вам можливість переглянути та відповідно відреагувати на зміни в положеннях, перш ніж
продовжувати користуватися Сайтом.
Якщо ми внесемо зміни до Політики конфіденційності, на яку посилаються ці Умови, ми можемо надати повідомлення на сторінці Сайту.
Ваше подальше використання Сайту після повідомлення про зміни в цих Умовах, положеннях Політики конфіденційності, означає, що ви погоджуєтеся зі змінами.
Політика конфіденційності
Ця політика конфіденційності набуває чинності з 1 січня 2018 року.
Сайт www.ubrave.com.ua (надалі – Сайт) створено на замовлення Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні. Ваша конфіденційність в Інтернеті є надзвичайно важливою для Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Ця Політика конфіденційності описує політику стосовно
збирання та обміну інформацією відвідувачів за допомогою Сайту. Відвідавши Сайт, ви
приймаєте практику, описану в цій Політиці.
Використовуючи Сайт, ви погоджуєтеся з цією політикою. Ми залишаємо за собою право змінювати цю політику в будь-який час без попередження, тому перевіряйте її регулярно. Ваше
подальше використання Сайту, в тому числі особистого кабінету на Сайті, означає прийняття
будь-яких змін. Ви також погоджуєтесь і несете відповідальність за дотримання Умов користування Сайтом (див. вище).
Яку інформацію ми збираємо?
Загальне використання Сайту
Загалом, ви можете переглянути Сайт, не повідомляючи нам, хто ви є, або виявляти будь-яку
особисту інформацію про себе. Єдина інформація, яку ми збираємо під час загального перегляду, - це стандартні журнали сервера. До них відносяться адреса вашої IP-адреси (Інтернет-протоколу), тип оглядача, операційна система та така інформація, як веб-сайт, який передав вам, завантажені файли, сторінки, які ви відвідуєте, а також дата / час цих візитів.
Реєстрація на Сайті
У період з 15 січня 2018 року по 30 травня 2018 року Сайт буде використовуватись для проведення освітньої кампанії «Адреналін Батл» (надалі- освітня кампанія). До 01 квітня 2018
року Ви можете зареєструватись на Сайті, створивши умовний особистий кабінет, за умови,
що вам є повних 14 років. Використовуючи Сайт у якості зареєстрованого користувача, ви
розумієте та погоджуєтеся, що ми надаємо вам платформу для публікування вмісту, зокрема
світлин, відео, коментарів та інших матеріалів (далі – "Користувацький вміст") з метою його
публічного поширення. Це означає, що інші Користувачі можуть шукати, переглядати, використовувати та поширювати будь-який Користувацький вміст, до якого ви надаєте загальний
доступ за допомогою Сайту, відповідно до цієї Політики конфіденційності та наших Умов користування (див. сторінку https://ubrave.com.ua/terms.pdf).
Наша Політика поширюється на всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, які отримують
доступ до Сайту (далі – "Користувачі")
Наша Політика конфіденційності регламентує збирання, використання, передавання та захист інформації, у зв’язку з використанням Сайту, а також ваші можливості керування збиранням і використанням вашої інформації.
1. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ МИ ЗБИРАЄМО
Нижче наведено типи інформації, яку ми збираємо.
Інформація, яку ви надаєте нам безпосередньо:

Інформація, додана вами у профіль Користувача (наприклад, ім’я та прізвище, які ви
використовуєте у соціальній мережі на Сайті, основна фотографія). За допомогою цієї
інформації вас та інших користувачів можна "знайти" на www.ubrave.com.ua.
! Користувацький контент, опублікований вами на Сайті.
! Комунікація між вами та адміністратором Сайту. Наприклад, ми можемо надсилати
вам повідомлення в особистому кабінеті, пов’язані із Сайтом (такі як: підтвердження
реєстрації, інформацію про зміни та оновлення функцій Сайту, технічні повідомлення
та сповіщення з питань безпеки, оголошення, пов’язані з проведенням освітньої кампанії). Зверніть увагу, що ви не можете відмовитися від отримання електронних листів,
пов’язаних із Сайтом.
!

Аналітична інформація:
! Ми використовуємо сторонні аналітичні інструменти для оцінки трафіку та тенденцій
використання Сайту. Ці інструменти збирають інформацію, надіслану вашим пристроєм або нашим Сайтом, зокрема дані про відвідані вами сторінки, додаткові компоненти, час перебування на Сайті та іншу інформацію, яка може допомогти нам отримати дані про кількість відвідувачів Сайту, кількість зареєстрованих Користувачів,
час користування Сайтом. Ми збираємо та використовуємо сукупну аналітичну інформацію від усіх Користувачів. Ми не маємо змоги виокремити з цього потоку даних
інформацію про якогось конкретного Користувача.

Файли cookie та подібні технології:
Для Сайту, при реєстрації або наданні персональних даних встановлюється файл cookie. За
допомогою цього cookie ми запам'ятовуємо ваші дані (прив’язка до відповідної соціальної
мережі) під час наступного відвідування, тому вам не потрібно повторно вводити
інформацію. Це допомагає нам забезпечити вам кращий сервіс.
Інформація файлу журналу:
! Інформація файлу журналу автоматично передається вашим браузером кожного разу,
коли ви надсилаєте запит на доступ (тобто відвідування) до веб-сторінки Сайту. Вона
також може надаватися, коли вміст веб-сторінки чи додатка завантажується в браузер
або на пристрій.
! Коли ви користуєтеся Сайтом, наші сервери автоматично фіксують певну інформацію
у файлі журналу, зокрема: дані про веб-запити, IP-адреси, тип браузера, сторінки, з
яких ви ввійшли на сайт/залишили сайт, URL-адреси сторінок, кількість кліків, способи
взаємодії з посиланнями на Сайті, доменні імена, цільові сторінки, переглянуті сторінки та іншу подібну інформацію. Ми також можемо збирати подібну інформацію з електронних листів, надісланих нашим Користувачам, щоб відстежити, які повідомлення
були переглянуті та за якими посиланнями перейшов одержувач. Ця інформація допомагає складати точніші звіти та покращувати Сайт.
Ідентифікатори пристрою:
! Коли ви користуєтеся на Сайті за допомогою мобільного пристрою (наприклад, планшета або телефону), ми можемо викликати, збирати, відслідковувати й зберігати на
вашому пристрої та (або) віддалено один чи кілька "ідентифікаторів пристрою". Ідентифікатори пристрою – це невеликі за розміром файли даних або подібні структури
даних, які зберігаються на вашому мобільному пристрої (або пов’язані з ним) та ідентифікують його як унікальний. Ідентифікатор пристрою може являти собою дані, що
зберігаються в апаратному забезпеченні пристрою, дані, які зберігаються в операційній системі чи іншому програмному забезпеченні пристрою, або дані, які надсилаються на пристрій від Сайту.
! За допомогою ідентифікатора пристрою ми можемо отримувати інформацію про те, як
ви користуєтеся Сайтом, та які сторінки переглядаєте. Це може допомогти нам формувати звіти або персоналізувати вміст та оголошення. Деякі функції Служби можуть

не працювати належним чином, якщо ідентифікатори пристрою частково або повністю
недоступні.

2. СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Додатково до деяких конкретних способів використання інформації, описаних у цій Політиці
конфіденційності, ми можемо застосовувати отриману інформацію для того, щоб:
! допомагати вам швидко отримувати доступ до своєї інформації після реєстрації;
! запам’ятовувати інформацію для автоматичного її введення під час кожного наступного відвідування Сайту;
! забезпечувати та підвищувати якість роботи Сайту, а також перевіряти та контролювати її ефективність;
! розробляти і тестувати нові функції;
! відслідковувати показники (наприклад, загальне число відвідувачів Сайту, обсяг трафіку тощо);
! діагностувати або виправляти технічні неполадки;
!

Користувачі Сайту не можуть організовувати конкурси, спеціальні пропозиції або інші
заходи та події в межах Сайту. Якщо ви зафіксували такий факт будемо вдячні, якщо
ви повідомите Адміністрацію Сайту, написавши нам через форму зворотнього зв’язку
на сайті https://ubrave.com.ua/feedback.

3. ПЕРЕДАВАННЯ ВАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ми не надаємо в оренду та не продаємо вашу інформацію третім сторонам, без вашої згоди,
окрім випадків, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
Сторони, яким ми можемо надавати доступ до вашої інформації:
! До Користувацького вмісту та інформації (зокрема, але не виключно, інформації з
файлів cookie, файлів журналів, ідентифікаторів пристроїв, даних про місцезнаходження та даних про використання) може бути надано доступ працівникам Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Адміністрації Сайту, які безпосередньо відповідальні за проведення освітньої кампанії. Доступ до Вашої особистої інформації відкрито для Адміністрації Сайту з метою контролю, перегляду контенту, розміщеного у
Вашому «особистому кабінеті». Такий доступ запроваджено, щоб допомагати у вивченні та покращенні роботи Сайту, перегляду Користувацького вмісту на відповідність
цій Політиці, Умовам Сайту та Правилам проведення освітньої кампанії. Проте особи,
яким буде відкрито доступ, враховуватимуть налаштування конфіденційності світлин/
відеоматеріалу.
! Крім того, ми можемо передавати вашу інформацію, а також інформацію, отриману за
допомогою таких інструментів, як файли cookie, файли журналів, ідентифікатори пристроїв і позначки місцезнаходження, стороннім організаціям, які допомагають нам підтримувати функції Сайту (далі – "Постачальники послуг"). Наші Постачальники послуг
отримують доступ до вашої інформації в межах, необхідних для забезпечення роботи
Сайту відповідно до прийнятних умов конфіденційності.
! Ми можемо видаляти ту частину даних, за якою можна ідентифікувати вас, і передавати третім сторонам анонімні дані. Крім того, ми можемо об’єднувати вашу інформацію з іншими даними, у результаті чого вона втрачає зв’язок із вами, і передавати
третім сторонах цю сукупну інформацію.

Сторони, яким ви за бажанням можете надати доступ до Користувацького вмісту:
! Будь-яка інформація або матеріали, до яких ви добровільно відкриваєте доступ шляхом публікування на Сайті (наприклад, Користувацький вміст), стають загальнодоступними відповідно до вибраних вами налаштувань конфіденційності. Щоб змінити
налаштування конфіденційності на Сайті, змініть налаштування вашого профілю на
непублічний режим (в тому числі ви можете користуватись частковою публічністю,
обираючи публічний/непублічний режим для кожної вашої світлини/відео з вашого
контенту). Користувацький вміст, який ви опублікували або зробили загальнодоступним, можуть поширювати інші особи.
! Залежно від ваших налаштувань профілю та конфіденційності будь-який Користувацький вміст, який стає загальнодоступним, може відображатися в результатах пошуку
для інших користувачів.
! Копії інформації, опублікованої вами на Сайті та згодом видаленої, можуть залишатися доступними в тих користувачів чи третіх сторін, які скопіювали або зберегли цю інформацію.
Що відбувається по закінченні освітньої кампанії:
По закінченні проведення освітньої кампанії, орієнтовно 30 травня 2018 року (точна дата
може відрізнятись до 3-х діб) весь Користувацький вміст, особисті кабінети та пов’язаний інтерфейс Сайту буде видалено без можливості відновлення, та відповідно Ви втрачаєте будьякі право власності на Користувацький вміст. В подальшому функціонування Сайту буде застосовуватись для іншої мети. Ця Політика конфіденційності буде опублікована в новій,
адаптованій до відповідних змін редакції.
Відповідь на офіційні запити та запобігання шкоді:
Ми можемо отримувати доступ до вашої інформації, зберігати та передавати її у відповідь на
офіційний запит (наприклад, ордер на обшук, судове розпорядження чи повістку), якщо вважатимемо, що запит зроблено на законних в межах законодавства України підставах. Серед
іншого, ми можемо відповідати на офіційні запити, які надійшли від органів влади інших країн
або територій (за межами України), якщо у нас є достатні підстави вважати таку відповідь законною вимогою цієї країни або території, якщо вона позначиться на користувачах, які там
проживають, і за відсутності суперечностей із міжнародними стандартами. Крім того, ми можемо отримувати доступ до інформації, а також зберігати та передавати її в тому випадку,
якщо в нас є достатні підстави вважати її необхідною для: протидії шахрайству або іншій незаконній діяльності; захисту самих себе, вас та інших осіб, у тому числі під час розслідування; запобігання смерті або безпосередній загрозі здоров’ю. Ми можемо дозволити перегляд,
обробку та збереження інформації про вас на тривалий термін, якщо вона стане предметом
юридичного запиту чи зобов’язання, розслідування державними органами України або розслідування на предмет можливих порушень наших умов чи політики, а також в інших випадках для запобігання шкоди.
Що робити, якщо я не хочу надавати особисту інформацію?
Надання персональної інформації на Сайті необов'язкове. Якщо ви вирішите не надавати
особисту інформацію, ви все одно можете переглядати та використовувати Сайт для отримання інформація, але ви не зможете виконувати певні дії, такі як безпосередня участь у
освітній кампанії.
4. СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Зберігання та обробка:
! Ваша інформація, зібрана за допомогою Сайту, може зберігатися та оброблятися в
Україні.
! Доступ до Сайту відкрито для всіх користувачів Інтернету, тому зареєструвавшись на
Сайті та використовуючи його, ви погоджуєтеся з тим, що доступ до вашої публічної

інформації відповідно до положень цієї Політики конфіденційності відкрито у всіх точках світу, де є можливість користуватися ресурсами Інтернету.
! Ми використовуємо комерційно виправдані запобіжні інструменти для захисту безпеки
інформації, зібраної за допомогою Сайту, і вживаємо прийнятних заходів (наприклад,
запит унікального пароля) для ідентифікації особи, перш ніж надавати їй доступ до
облікового запису. Проте ми не можемо забезпечити повне збереження будь-якої інформації, яку ви передаєте Сайту, або гарантувати, що інформація на Сайті не буде
розкрита, оприлюднена, змінена чи знищена.
! Сприяйте нашим зусиллям. Ви несете відповідальність за нерозголошення свого
унікального пароля до соціальної мережі, з якої зареєструвались на Сайті, та інформації особистого кабінету, а також за контроль доступу до електронного листування
між вами та адміністратором Сайту. На ваші налаштування конфіденційності можуть
впливати зміни послуг соціальних мереж, які ви пов’язуєте з Сайтом. Ми не несемо
відповідальності за функціональність, захист, конфіденційність або заходи безпеки з
боку будь-яких інших організацій.
5. КОНТРОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ З ВАШОГО БОКУ
Інформація особистого кабінету та налаштування профілю і конфіденційності:
! Ви можете оновити інформацію у вашому особистому кабінеті в будь-який час, увійшовши в систему та змінивши налаштування свого профілю.
! Як було зазначено вище, ви не можете відмовитися від отримання повідомлень, пов’язаних із Сайтом (наприклад, зміни та оновлення функцій Сайту, технічні повідомлення та сповіщення з питань безпеки, оголошення в межах освітньої кампанії).
Тривалість зберігання Користувацького вмісту:
Ви можете видалити Користувацький вміст, розміщений у Вашому особистому кабінеті,
так само як і скасувати реєстрацію на Сайті, самостійно у будь-який момент до 01 квітня 2018 року. У період з 01 квітня 2018 року по 30 травня 2018 року, Користувацький
вміст, розміщений у Вашому особистому кабінеті, може бути видалений протягом 5 робочих днів з моменту Вашого письмового звернення до нас через форму зворотнього
зв’язку на сайті https://ubrave.com.ua/feedback.
! По закінченні освітньої кампанії особисті кабінети буде видалено адміністратором
Сайту без можливості відновлення.
! У разі, якщо Користувацький вміст вашого особистого кабінету не відповідає умовам
цієї Політики або Умовам Сайту, такий вміст буде видалено адміністратором без можливості відновлення. У разі порушення умов цієї Політики, умов Сайту більше трьох
разів, адміністратор залишає за собою право видалити особистий кабінет Користувача, який порушив Правила, без можливості відновити особистий кабінет.
! Докладніше про видалення облікового запису див. в Умовах користування Сайтом.
!

6. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ЩОДО ДІТЕЙ
Сайт навмисно не збирає й не вимагає жодної інформації в осіб, які не досягли 14 років, а
також не дозволяє таким особам реєструватися на Сайті. Сайт та його вміст не призначено
для осіб молодше 14 років. Якщо нам стане відомо про отримання нами особистої інформації від особи віком до 14 років без згоди її батьків, ми видалимо цю інформацію максимально
швидко.
7. ІНШІ ВЕБ-САЙТИ ТА СЛУЖБИ
Ми не несемо відповідальності за особливості функціонування інших веб-сайтів або служб,
на яких містяться посилання на наш Сайт або посилання на які містяться на нашому Сайті,
включно з розміщеною на них інформацією або їх вмістом. Переходячи за посиланням із нашого Сайту на інший веб-сайт або службу, пам’ятайте, що на них не поширюється ця Політика конфіденційності. Перегляд вмісту або взаємодія зі стороннім веб-сайтом або службою,
зокрема ті, посилання на які розміщено на нашому Сайті, регулюються відповідними правилами й політиками. Крім того, ви погоджуєтеся з тим, що ми не несемо відповідальності за
будь-які треті сторони, яким ви надаєте доступ до вашого Користувацького вмісту, і не контролюємо їх. Якщо ви використовуєте сторонній веб-сайт або службу й надаєте їм доступ до
свого Користувацького вмісту, то дієте на власний ризик.

8. ЗВ’ЯЗОК ІЗ НАМИ
Якщо у вас виникли запитання щодо Політики конфіденційності або Сайту, Ви можете звернутись до Адміністрації Сайту, написавши нам через форму зворотнього зв’язку на сайті
https://ubrave.com.ua/feedback. Ми зв’яжемося з вами за адресою електронної пошти, вказаною у вашому запиті.
9. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Адміністрація Сайту може час від часу змінювати або оновлювати цю Політику конфіденційності, тому ми просимо вас періодично переглядати її. Ми можемо додатково інформувати
вас про зміни або оновлення відповідно до обставин. Якщо ви продовжите використовувати
Сайт після внесення змін до Політики конфіденційності, це буде означати, що ви приймаєте
ці зміни.
Зміни до цієї Політики конфіденційності будуть опубліковані тут і будуть доступні через домашню сторінку Сайту за адресою h"ps://www.ubrave.com/.
10. БЕЗПЕКА
Будь-яка інформація, надана Користувачами Сайту, зберігається з максимальною турботою
та безпекою та не буде використовуватися іншими способами, ніж ті, що вказані в цій Політиці конфіденційності, або в будь-якій політиці, пов'язаній із Сайтом, або способами, яким ви
чітко погодились. Адміністрація використовує низку методів та заходів безпеки для захисту
інформації, яка зберігається в нашій системі, від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу або розголошення, зміни чи знищення.
Тим не менше, Адміністрація Сайту не несе відповідальності за безпеку інформації.

