
Угода Користувача. 
Радакція від 18.07.2022 
Угода користувача про надання послуг/інформації сайтом https://dinster.com.ua 
Розділ I. Загальні положення: 
1. Ця Угода регулює відносини щодо використання сайту https://dinster.com.ua (надалі 
«Сайт») між «Користувачем» та адміністратором Сайту (надалі 
"Адміністрація"). 
2. Ця Угода є публічним договором приєднання. Реєстрація користувача 
свідчить про приєднання Користувача до цієї угоди. Він повністю 
підтверджує свою згоду з наведеними нижче умовами. Сайт пропонує Користувачеві свій 
сервіс на умовах, передбачених цією Угодою. 
3. Сайт є інтернет-ресурсом і надає можливість розміщення та отримання 
інформації. 
4. Ця Угода однаково поширюється на всіх, без винятку, Користувачів. 
5. Адміністрація не несе відповідальності за відомості (інформацію, дані), які розмістив 
Користувач. 
6. Адміністрація зобов'язується робити все можливе для забезпечення правильності та 
актуальності інформації, що розміщена на Сайті. Адміністрація не є гарантом 
правильності, точності, детальності чи повноти інформації, розміщеної на сайтах третіми 
особами. У зв'язку з цим Адміністрація знімає з себе відповідальність: 
● за будь-які порушення роботи Сайту; 
● за будь-які помилки в роботі Сайту; 
● за заподіяння шкоди, шкоди, втрату інформації або за заподіяння будь-яких інших 
збитків будь-яким особам, які виникли при користуванні сервісом Сайтів, втрати прибутку, 
клієнтів чи даних та будь-які інші матеріальні втрати, зазнані внаслідок відвідування цього 
Сайту або неможливості його відвідування, а також внаслідок довіри до будь-якої 
інформації, прямо чи опосередковано отриманої на цьому Сайті. 
7. Ця Угода користувача може бути змінена Адміністрацією без будь-якого 
спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в 
чинність з моменту її розміщення на Сайті. 
Розділ ІІ. Опис сервісу Сайту https://dinster.com.ua. 
1. Сайт є веб-сервісом, який надає користувачам наступні сервіси українською та 
російською мовою: 
1. Доступ до інформації; 
2. розміщувати відгуки Користувачів про отримані послуги; 
3. можливість внести інформацію про себе та про послуги, що надаються. 
2. Адміністрація не здійснює обов'язкової перевірки розміщеної користувачем відомостей 
(Інформації, даних). 
Розділ ІІІ. Користувач, приймаючи цю Угоду, підтверджує, що ознайомився з умовами 
цієї Угоди та прийняв її умови. 
Розділ ІV. Адміністрація залишає за собою право: 
1. Модифікувати Сайт на власний розсуд; 
2. Проводити короткочасні технічні роботи, спрямовані на удосконалення 
функціональності Сайту та серверної бази; 
3. Вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку; 
4. Змінювати вартість, види сервісів та терміни їх дії, додавати нові сервіси, 
призупиняти та змінювати поточні послуги та інші зміни, спрямовані на розвиток 
Сайту; 
5. Використовувати для своїх цілей матеріали, опубліковані Користувачем на сайтах та які 
знаходяться у відкритому доступі. 
Розділ V. УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
Розділ V.I. Предмет згоди. 
1. Ця угода діє для користувачів Сайту https://dinster.com.ua. 
2. Даною Угодою встановлюється порядок отримання, зберігання, обробки, використання 
та розкриття Персональних даних Користувача та іншої інформації, яку отримує Сайт 
https://dinster.com.ua від користувачів сайтів. Персональні дані заповнюються 
Користувачем. 
1. Розділ V.II. Порядок використання інформації про користувача. 



Сайт використовує інформацію про користувача тільки для реалізації комплексу послуг, 
які надає Сайт та не передає її третім особам. 
Розділ V.III. Як змінити/видалити цю інформацію. 
1. Користувачі в будь-який час можуть змінити/видалити особисту інформацію, 
надану ним під час реєстрації. Для видалення інформації необхідно надіслати лист на 
електронна адреса, яка вказана на сторінці Контакти Сайту. 
2. Персональні дані Користувача зберігаються до їх видалення Користувачем. Достатнім 
повідомленням Користувача про видалення або іншу обробку персональних даних буде 
лист (інформація), спрямована на електронну пошту, вказану Користувачем. 
Розділ V.IV. Захист інформації. 
1. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від 
неавторизованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів відносяться, 
зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних та заходів 
безпеки, всі дані, які Сайт збирає, зберігаються на одному чи кількох захищених серверах 
баз даних і не можуть бути доступні з-за меж нашої корпоративної мережі. 
2. Сайт не надає доступу до персональних даних та інформації третім особам. 
 
Розділ V.V. Зміни у політиці конфіденційності. 
1. Ми можемо змінити умови політики конфіденційності. У такому разі ми замінимо версію 
на сторінці умов, тому періодично переглядайте сторінку. 
2. Усі зміни Угоди набирають чинності з моменту їх опублікування. Використовуючи Сайт, 
Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності 
редакції, чинної на даний момент використання Користувачем Сайту. 
Розділ V.VI. Додаткові умови. 
1. Сайт не несе відповідальності за збитки або збитки, які зазнав Користувач або треті 
особи внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов цієї угоди, інструкцій про 
порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних 
питань. 
2. Якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, 
пункт або їх частина, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не 
вплине на решта положень, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є 
дійсними, а будь-яке недійсне становище, або становище, яке не може бути 
виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим тією мірою, 
який це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання. 
3. Ця угода поширюється на Користувача з моменту використання ним сайту, у тому 
числа, розміщення відомостей (інформації, даних), і діє доти, доки на сайтах 
зберігається будь-яка інформація про користувача, у тому числі персональні дані. 
Розділ VІ. Умови розміщення матеріалів 
Умови розміщення матеріалів 
1. Матеріали, що розміщуються на Сайті, не повинні містити матеріалів, які заборонені 
Законом України чи суперечать нормам Конституції України. 
2. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних із розміщенням Користувачем 
матеріалів, Користувач самостійно та власним коштом врегулює зазначені претензії. 
3. Адміністрація має право відмовити Користувачеві у розміщенні Матеріалів, текстових 
повідомлень, а також видалити Матеріали на свій розсуд. 
4. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за зміст своїх 
Матеріалів, які він розміщує на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст 
Матеріалів та за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських та 
інших прав, несанкціоноване використання знаків для товарів та послуг (торгових марок), 
найменувань Організацій, Товарів або Послуг та їх логотипів, а також за можливі 
порушення прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням матеріалів на сайті. У разі 
надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних із розміщенням Матеріалів, Користувач 
самостійно та за свій рахунок врегулює зазначені претензії. 
5. Адміністрація Сайту залишає за собою право, але не обов'язок, публікувати чи не 
публікувати, а також знімати з публікації або редагувати будь-які відгуки користувачів, на 
власний розсуд. 


