УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМИ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
«il Molino»
(ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР)

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.
Дана Угода з користувачем програми для мобільних пристроїв «il Molino» (далі по тексту
«Угода») регулює відносини між ТОВ «Паста і Баста» (далі по тексту «Компанія») і фізичною
особою, яка належним чином приєдналася до цієї Угоди для використання програми для
мобільних пристроїв «il Molino» (далі по тексту «Користувач»).
1.2.
Програма для мобільних пристроїв «il Molino» (далі - «Програма») розроблена для всіх
мобільних платформ із врахуванням їх специфічних особливостей.
1.3.

За допомогою програми Користувач може скористатись наступними функціями:

1.3.1. використовувати програму як картку постійного гостя для накопичення бонусних балів
(балів) та отримання заохочень – детальніше про бонусну програму «il Molino» на сайті
www.ilmolino.ua ;
1.3.2. слідкувати за новинами та акціями в ресторанах-піцеріях «il Molino»;
1.3.3. перегляд інформації про ресторани-піцерії «il Molino»;
1.3.4. перегляд меню ресторанів-піцерій «il Molino»;
1.3.5. перегляд адрес та розташування ресторанів-піцерій «il Molino» на карті;
1.3.6. можливість залишати відгуки про ресторани-піцерії «il Molino», скористатись
розважальними функціями програми доступними певним мобільним платформам;
1.3.7. інші функціональні можливості.
1.4.
Щоб скористатись функціями програми, зазначеними в п. 1.3., Користувачу необхідно
встановити програму «il Molino» на мобільний пристрій. Перед використання програми
Користувачу необхідно зареєструватись, заповнивши форму реєстрації та висловивши згоду з
умовами даної Угоди, шляхом підтвердження пункту «Я приймаю умови Договору».
2.

ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

2.1.

Користувач зобов'язується належним чином дотримуватись умов цієї Угоди.

2.1.1

На момент використання програми користувачу має виповнитися 18 років.

2.2.
себе.

Користувач зобов'язаний при реєстрації надати точну, актуальну та повну інформацію про

2.3.
Користувач зобов'язаний оновлювати реєстраційні дані та іншу особисту інформацію,
надану при реєстрації, у разі її зміни.

2.4.
Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені ним з використанням свого
облікового запису.
2.5.

Користувач зобов'язується використовувати програму тільки в законних цілях.

2.6.
Користувач зобов'язується не використовувати програму для будь-яких інших цілей, окрім
як для цілей, пов'язаних з особистим некомерційним використанням.
2.7.
Користувач зобов'язується, користуючись програмою, не вводити в оману інших
користувачів і третіх осіб.
2.8.
Користувач зобов'язується не здійснювати за допомогою програми розсилок повідомлень
рекламного, інформаційного та іншого змісту.
2.9.
Користувач зобов'язується не використовувати програму в порушення прав і законних
інтересів Компанії та третіх осіб.
3.

ПРАВА КОМПАНІЇ

3.1.
Компанія має право, з метою виконання цієї Угоди, передавати права та обов'язки за цією
Угодою повністю або частково третім особам без додаткової згоди Користувача.
3.2.
Компанія має право будь-яким способом направляти Користувачеві інформацію про
функціонування програми, а також розміщувати рекламні, інформаційні та інші повідомлення
всередині програми або направляти їх на адресу електронної пошти або номер телефону,
вказаний Користувачем, а Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, підтверджує свою згоду на це.

4.

ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.
Користувач гарантує, що не буде вживати будь-яких дій, спрямованих на заподіяння шкоди
власнику прав на програму, Компанії, авторам програми, розробникам програмного забезпечення
та іншим особам.
4.2.

Користувач несе відповідальність за будь-які дії, вчинені ним з використанням програми.

4.3.
Компанія не несе відповідальності за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті
подій і обставин, що знаходяться поза сферою її компетенції, а також за дії (бездіяльності) третіх
осіб, в тому числі за дії або бездіяльності осіб, які надають товари, роботи, послуги, операторів та
інших осіб.
4.4.
Компанія не несе відповідальності у разі неможливості виконання зобов'язань внаслідок
недостовірності, недостатності або несвоєчасність відомостей, наданих Користувачем, або
порушенням Користувачем умов цієї Угоди чи вимог до наданої інформації.
4.5.
Компанія не гарантує постійний або безумовний доступ до функціональних можливостей
програми. Функціонування програми може порушуватися діями непереборних сил та інших
факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Компанії.
4.6.
Програма надається у користування в тому вигляді, в якому вона існує на даний момент і
без жодних гарантій. Ні за яких обставин автори програми або Компанія не несуть

відповідальності за будь-якими претензіями чи збитками, незалежно від дії договору чи будь-яких
дій, пов’язаних з використанням програми.

5.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

5.1.
Компанія має право використовувати добровільно надану Користувачем інформацію для
досягнення своїх маркетингових цілей, в тому числі інформувати Користувача про свої послуги за
допомогою електронної пошти та sms-повідомлень.
5.2.
Зберігання і використання Компанією наданих Користувачами особистих даних повністю
відповідає чинному законодавству України про недоторканність особистої інформації. Компанія
залишає за собою право використовувати дану інформацію в маркетингових цілях.
5.3.
Для виконання цієї Угоди можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що
зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і Компанії, в тому числі щодо персональних
даних Користувача.
5.4.
Персональні дані користувачів програми не надаються третім особам, крім наступних
випадків:
5.4.1. Користувач надав згоду на надання його персональних даних третім особам;
5.4.2. Для оброблення інформації третіми особами;
5.4.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ІНШІ УМОВИ УГОДИ

6.1.
Всі можливі спори з приводу умов даної Угоди вирішуються згідно з нормами чинного
українського законодавства.
6.2.
Цю Угоду може бути змінено та / або доповнено Компанією в односторонньому порядку.
При цьому продовжуючи використання програми після внесення змін та / або доповнень до цієї
Угоди, Користувач погоджується з такими змінами та / або доповненнями, у зв'язку з чим
Користувач зобов'язується самостійно відслідковувати такі зміни та доповнення.
6.3.
Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право-і дієздатність,
достовірність своїх даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і
достовірність. Користувач приймає на себе всі можливі ризики, пов'язані з його діями по
допущенню помилок, неточностей в наданих даних.
6.4.
Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Компанією
агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого
найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.
6.5.
Якщо будь-яке з положень цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність
інших положень цієї Угоди.

6.6.
Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту установки Програми на мобільний
пристрій або реєстрації Користувача і діє безстроково.

Ваша подальша реєстрація означає, що Ви прийняли на себе відповідальність за безумовне
дотримання даної Угоди.

