Умови користування Сайтом
В редакції від 31 травня 2018 року.
Використовуючи сайт www.ubrave.com.ua (надалі – Сайт), ви погоджуєтесь з положеннями цих
Умов користування Сайтом (далі - "Умови користування", "Умови користування Сайтом"). Сайт
належить та контролюється Представництвом «ЮНІСЕФ» в Україні. Ці Загальні положення
та умови впливають на ваші юридичні права та обов'язки. Якщо ви не погоджуєтесь з
цими Умовами користування, будь ласка, не використовуйте Сайт.
УВАГА! Не передбачено використання Сайту для будь-якої комерційної мети!
Сайт функціонує з 15 січня 2018 року та створено з метою проведення соціального проекту
«Адреналін Батл». З 31 травня 2018 року Сайт у поточній його версії є наступником сайту та
містить контент Учасників соціального проекту «Адреналін Батл» за їх бажанням та згодою.
1. Конфіденційність
Ваша конфіденційність дуже важлива для нас. Політика конфіденційності (див. нижче) щодо
даних, щоб повідомити про те, як ви можете використовувати Сайт. Ми радимо вам
ознайомитися з Політикою конфіденційності (див. нижче) і використовувати її, вона допоможе
вам приймати обґрунтовані рішення.
2. Інформація на Сайті
Сайт наповнюється інформаційним контентом про Клініки, дружні до молоді, при цьому,
містить інформацію /авторські матеріали, що є власністю Представництва «ЮНІСЕФ» в
Україні або його партнерів. Будь-яке копіювання, поширення, комерційне використання
контенту Сайту не дозволяється.
Поміж іншого Сайт містить користувацький вміст (детальніше див. ст.3).
3. Користувацький вміст (контент)
Весь вміст та інформація, яка опублікована на Сайті Учасниками соціального проекту
«Адреналін Батл» протягом періоду реалізації соціального проекту, залишається у володінні
Учасників, поширюється за їх бажанням та згодою. Весь контент, який станом на 31 травня
2018 року збережено в особистому кабінеті Учасника в публічному режимі (за допомогою
параметрів конфіденційності (відкритий доступ (публічний режим в особистому кабінеті),
продовжує публікуватися на Сайті до моменту відкликання.
1) Для Користувацького вмісту, на який поширюються права інтелектуальної власності, як-от
фотографії та відео (ІВ-вміст), на який Учасником було спеціально надано нам дозвіл
відповідно до налаштувань в особистому кабінеті: Учасником відповідно було надано нам
невиключну ліцензію (субліцензію), безкоштовне роялті, на необмеженій території світу на
використання будь-якого вмісту IВ, який опубліковано учасником на Сайті або у зв'язку з ним
(ліцензія на IВ). Цю IВ-ліцензію можна припинити в будь-який момент, та відповідно видалити
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https://ubrave.com.ua/feedback.
2) Ми можемо видалити будь-який вміст або інформацію, опубліковану на Сайті, якщо ми
вважаємо, що це порушує ці Умови, Правила конфіденційності чи Правила освітньої кампанії,
що проводиться на Сайті.
3) Якщо Ви помітили, що Ваші особисті права порушено Учасником, та останнім опубліковано
фотографію/відео з порушенням Ваших прав, зверніться, будь ласка, до нас
https://ubrave.com.ua/feedback.
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.
4. Безпека
Ми робимо все можливе, щоб зберегти безпеку на Сайті, але ми не можемо її
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гарантувати. Нам потрібна ваша допомога, щоб зберегти безпеку на Сайті, яка включає в себе
ваші наступні зобов'язання:
Ви не будете збирати вміст чи інформацію, розміщену на Сайті, або іншим чином отримувати
доступ до Сайту, в тому числі використовуючи автоматичні засоби, без нашого попереднього
дозволу.
Ви не будете використовувати Сайт, щоб робити щось незаконне, оманливе, зловмисне чи
дискримінаційне.
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.
Ви не сприятимете та не будете заохочувати будь-які порушення цих Умов та Політики
конфіденційності.
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.

6. Поправки
За умов внесення змін до цих положень користування ми опублікуємо оновлену версію, щоб
надати вам можливість переглянути Умови, перш ніж продовжувати користуватися Сайтом.
Якщо ми внесемо зміни до Політики конфіденційності, на яку посилаються ці Умови, ми також
надамо повідомлення на сторінці Сайту.
Ваше 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 31 травня 2018 року.
Сайт www.ubrave.com.ua (надалі – Сайт) створено на замовлення Представництва «ЮНІСЕФ»
в Україні.
Ваша конфіденційність в Інтернеті є надзвичайно важливою. Використовуючи Сайт, ви
погоджуєтеся з цією політикою. Ми залишаємо за собою право змінювати цю політику в будьякий час без додаткового попередження, тому перевіряйте її регулярно публікацію
тексту. Ваше подальше використання Сайту, означає прийняття будь-яких змін. Ви також
погоджуєтесь і несете відповідальність за дотримання Умов користування Сайтом (див. вище).
Загальне використання Сайту
Загалом, ви переглядаєте Сайт, не повідомляючи нам, хто ви є. 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.
Наша Політика конфіденційності регламентує використання та захист інформації, у зв’язку з
використанням Сайту, а також ваші можливості керування збиранням і використанням
інформації.
СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідь на офіційні запити та запобігання шкоді:
Ми можемо передавати інформацію, розміщену Учасниками соціального проекту «Адреналін
Батл» 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.
СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Зберігання та обробка:



Інформація Учасників соціального проекту «Адреналін Батл», зібрана за допомогою Сайту,
може зберігатися та оброблятися в Україні.
Ми використовуємо комерційно виправдані запобіжні інструменти для захисту безпеки
інформації на Сайті, і вживаємо прийнятних заходів, проте 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.
КОНТРОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ З ВАШОГО БОКУ
Тривалість зберігання Користувацького вмісту:


Ви можете видалити Користувацький вміст, розміщений на Сайті, шляхом звернення
до нас через форму зворотнього зв’язку на сайті https://ubrave.com.ua/feedback.

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.
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.
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 https://www.ubrave.com/ua/.
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.

