ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)
(Правила надання послуг в MakeUpMe Academy)
Ці правила надання послуг в MakeUpMe Academy є Договором публічної оферти (приєднання), укладеним
між:
MakeUpMe Academy – в особі Фізичної особи-підприємця Райтаровського Максима Віталійовича, що
діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, номер запису 2 069 000 0000 038998 від 22.02.2017 р. (Ідентифікаційний номер
3252920377, місце реєстрації: 02091, м. Київ, вулиця Ревуцького, будинок 7-В, квартира 38), керуючись ст. ст.
633, 641 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, та
Користувачем - фізичною особою, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями
прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, з іншої сторони,
далі іменовані в тексті Договору - «Сторони», а кожний окремо - «Сторона», про наступне:
1.
Визначення термінів
Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій і визначень, які
використовуються в цьому Договорі.
«Акцепт» — повна, безумовна беззастережна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на
умовах, визначених Договором Публічної оферти, та Додатками до нього без застережень та винятків.
Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або користування Сайтом, або
користування Послугами MakeUpMe Academy .
«Договір», «Оферта» — документ, опублікований на сайті http://makeupme.ua/ в мережі Інтернет, який
регулює відносини між Користувачами та MakeUpMe Academy в процесі надання послуг.
«Користувач» — будь-яка фізична особа, яка має доступ до сайту http://makeupme.ua/ та до сторінок
MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”, “Instagram”за допомогою мережі Інтернет.
«Послуги» — надання Виконавцем послуг, які полягають у забезпеченні Користувача можливістю пройти
курси мистецтва макіяжу, перукарського мистецтва або отримати послугу з нанесення макіяжу, інші
перукарські послуги, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації в мережі “Facebook”,
“Instagram”, на сайті http://makeupme.ua/, а також послуг із доступу Користувачу до комплексу спеціальних
освітніх курсів (в т. ч. відеозаписів тренувань, аудіозаписів, текстовому супроводу курсів), розроблених
MakeUpMe Academy.
«Програмне забезпечення», «ПО» — Інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome і аналогічні)
для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі,
зберігання, обробки інформації, що надається.
«Сookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що зберігається на комп’ютері
користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити
сторінку відповідного сайту.
«IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP,
що дозволяє ідентифікувати місце розташування та інші відомості про Користувача.
«Фінансовий агент» — компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, який інтегрується в функціонал Сайту
для оплати Користувачем послуг, що надаються MakeUpMe Academy. Фінансовим агентом є сервіси LiqPay
– ( web-интерфейс ПриватБанка), Portmone.com, але в той же час може бути і інші сервіси або компанії.
Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в значенні, визначеному чинним
законодавством України, а при відсутності такого визначення — в їх звичайному розумінні.
2.
Предмет Договору
2.1. Виключно в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, MakeUpMe Academy зобов'язується
надавати Користувачеві послуги, які полягають у забезпеченні Користувача можливістю пройти курси
мистецтва макіяжу, перукарського мистецтва або отримати послугу з нанесення макіяжу, інші перукарські

послуги, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації в мережі “Facebook”, “Instagram”, на
сайті http://makeupme.ua/, а Користувач зобов'язується добросовісно споживати та оплачувати дану послугу.
Послуги можуть надаватися як в інтерактивному очному і / або онлайн форматі (дистанційно).
2.2. Строк надання послуг встановлюється відповідного до затвердженого MakeUpMe Academy
графіку/розкладу надання послуг, в тому числі щодо послуг з навчання, який може бути змінений або
відкоригований MakeUpMe Academy в односторонньому порядку (надалі - «Графік»).
3.
3.1.

Порядок прийняття пропозиції щодо укладення даного Договору
Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України є публічним

договором.
3.2.
Розміщення тексту даного Договору на сайті http://makeupme.ua/ з посиланням із сторінок в
мережі “Facebook”, “Instagram”, інших електронних засобах масової інформації тощо є публічною
пропозицією (офертою) укласти даний Договір та стати стороною правовідносин, що ним передбачені.
3.3.
Пропозиція є прийнятою (акцептованою), а Договір є укладеним з моменту підписання
Користувача на сторінку MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”, “Instagram”, або користування послугами
MakeUpMe Academy. При цьому, додаткове підписання Договору з боку Користувача не потребується. У
відповідності до ч. 2 ст. 642 ЦК України, підписка на сторінку MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”,
“Instagram”, користування послугами MakeUpMe Academy та/або згода з даними правилами, опублікованими
на сайті http://makeupme.ua/, є дією, що засвідчує прийняття пропозиції укласти даний Договір та прийняти
всі умови, зазначені в ньому. Також, Акцептом цієї Оферти є здійснення Користувачем повної оплати послуг
MakeUpMe Academy відповідно до умов цього Договору та інформації на сайті MakeUpMe Academy.
З моменту надходження грошових коштів на рахунок оплати наданих Послуг, цей Договір вважається
укладеним між MakeUpMe Academy та Користувачем.
3.4.
Ухвалення цієї Оферти означає, що Користувач повністю ознайомлений з умовами цього
Договору та правилами платіжної системи — Фінансового агента, специфікою функціонування Сайту,
в рамках яких розміщуються навчальні матеріали, визнає безумовну придатність Сайту та інших ресурсів для
здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст.
642 ЦК України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені
нижче в цій Оферті.
3.5.
Дії Користувачів, передбачені п. 3.3. даного Договору є такими, що свідчать про
беззастережне прийняття всіх без виключення умов даного Договору. Умови Договору не підлягають зміні
та/або доповненню за ініціативою Користувачів.
3.6.
Вартість Послуг, що надаються MakeUpMe Academy, і доступних до замовлення, вказується
на Сайті, на сторінках MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”, “Instagram і може бути змінена
MakeUpMe Academy на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє
з моменту опублікування і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової
вартості.
3.7.
Оплата Послуг проводитися Користувачем в формі передоплати в розмірі 100% від вартості
Послуг в онлайн-режимі через систему електронних платежів Фінансового агента, впроваджену на Сайті, або
шляхом грошового переказу, в тому числі, але не обмежуючись за допомогою терміналу, за платіжними
реквізитами MakeUpMe Academy. До процедури оплати застосовуються правила, визначені Фінансовим
агентом. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок
Фінансового
агента.
Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, фінансового
агента, покладаються на Користувача.
3.8.
В випадку відмови Користувача від отримання Послуг не пізніше ніж за один місяць до
початку надання Послуг, MakeUpMe Academy зобов’язана повернути Користувачу завдаток.
3.9.
В випадку відмови Користувача від отримання Послуг не пізніше ніж за три тижні до початку
надання Послуг, MakeUpMe Academy зобов’язана повернути Користувачу 50 % від розміру завдатку.
3.10.
В випадку відмови Користувача від отримання Послуг менше ніж за три тижні до початку
надання Послуг, завдаток не повертається Користувачу, а залишається у MakeUpMe Academy.
3.11.
Надані послуги є індивідуальним замовленням для Користувача, а тому сплачені грошові
кошти
не підлягають
поверненню
та оплачуються
Користувачем
у повному
обсязі.
У разі повної або часткової несплати вартості послуг Користувачем, MakeUpMe Academy має право
відмовитись від їх надання. При цьому вже сплачені Користувачем кошти є завдатком за договором і
поверненню не підлягають.

Права та обов'язки Сторін
4.1. MakeUpMe Academy має право:
1)
Отримувати від Користувача своєчасну оплату за надані послуги за ціною, в порядку та на
умовах, визначених на сайті http://makeupme.ua/ або адміністрацією MakeUpMe Academy.
4.

2)
Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом
позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”,
“Instagram”, відмовити в наданні послуг, у разі порушення Користувачем умов даного Договору.
3)
Відмовити Користувачу в укладенні Договору та наданні відповідних послуг (в тому числі
повторному) в порядку та на підставах, встановлених даним Договором.
4)
Направляти Користувачам попередження щодо дотримання умов цього
Договору та
застосовувати інші санкції, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
5)
Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом
позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки MakeUpMe Academy в мережі “Facebook”,
“Instagram, у разі розміщення Користувачем інформації, що містить образи на адресу MakeUpMe Academy.
6)
Перенести або відмінити час та місце надання послуг Користувачу/Користувачу (моделі), у
випадку запізнення або відсутності осіб, що приймають безпосередню участь (викладачі/учні) у процесі
надання послуг MakeUpMe Academy.
7)
Надати Користувачу/Користувачу (моделі) послуги із запізненням у випадку відсутності вільних
осіб, що приймають безпосередню участь (викладачі/учні) у процесі надання послуг MakeUpMe Academy.
8)
Але не зобов’язана, у випадку наявності у Користувача відповідних здібностей, що влаштовують
викладача Користувача, організувати стажування Користувача у відповідних компаніях партнерах
MakeUpMe Academy протягом навчання та/або сприяти працевлаштуванню Користувача при успішній
атестації останнього.
9)
На останньому занятті організувати проведення атестації Користувача у складі двох викладачів.
За умови виконання Користувачем зобов’язань за цим Договором та виключно за умови позитивних
результатів атестації, MakeUpMe Academy видає Користувачу сертифікат встановленого MakeUpMe Academy
зразка на російській, українській або англійській мовах, за вибором Користувача. У випадку незадовільних
результатів атестації Користувач має право на повторну атестацію, але у кількості не більше двох повторних
атестацій.
10) У випадку порушення Користувачем умов цього Договору MakeUpMe Academ має право
призупинити або зупинити виконання своїх зобов’язань відповідно до цього Договору. Попередня оплата за
послуги, в цьому випадку, не підлягає поверненню Користувачу.
11) MakeUpMe Academy має право не допускати Користувача на заняття, у випадку порушення
Користувачем обов’язку щодо оплати послуг MakeUpMe Academy, до тих пір поки заборгованість не буде
повністю погашена.

4.2. MakeUpMe Academy зобов'язується:
Надавати Користувачу повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг
MakeUpMe Academy.
2)
На прохання Користувача роз'яснити йому зміст даного Договору та будь-якої з його умов.
3)
В випадку відмови Користувача від послуг, за які сплачено завдаток або повну вартість, останній
йому не повертається, а залишається у MakeUpMe Academy.
1)

4.3. Користувач має право:
Отримувати від MakeUpMe Academy повну та достовірну інформацію про умови та порядок
надання послуг.
2)
Отримувати від MakeUpMe Academy роз'яснення про зміст даного Договору та будь- якої з його
умов.
3)
Отримувати від MakeUpMe Academy послуги в повному обсязі та відповідно до встановленого
MakeUpMe Academy Графіку навчання.
1)

Користувач зобов'язаний:
Здійснювати своєчасну оплату наданої послуги на користь MakeUpMe Academy, в порядку та на
умовах, визначених на сайті http://makeupme.ua/ або адміністрацією MakeUpMe Academy.
2)
Неухильно дотримуватись умов даного Договору.
3)
Погодитись із тим, що MakeUpMe Academy мас право перенести або відмінити час та місце
надання послуг Користувачу/Користувачу (моделі), у випадку запізнення або відсутності осіб, що приймають
безпосередню участь (візажисти/викладачі/учні) у процесі надання послуг MakeUpMe Academy.
4)
Погодитись із тим, що MakeUpMe Academy мас право надати Користувачу/Користувачу
(моделі) послуги із запізненням у випадку відсутності вільних осіб, що приймають безпосередню участь
(візажисти/викладачі/учні) у процесі надання послуг MakeUpMe Academy.
5)
Погодитись із тим, що у випадку надання послуг учнем MakeUpMe Academy, послуги можуть
надаватися протягом значного періоду часу, тощо.
6)
Погодитись із тим, що у випадку надання послуг учнем MakeUpMe Academy, послуги надаються
4.4.
1)

строго у відповідності до учнівської програми, зміна теми програми не допускається.
7)
Відвідувати всі заняття відповідно до Графіку, сумлінно відноситися до свого навчання, уважно
слухати викладача, виконувати всі завдання на заняттях та виконувати домашні завдання, якщо такі
передбачені програмою, поводити себе чемно по відношенню до інших слухачів, викладачів та співробітників
MakeUpMe Academy. Не завдавати збитків техніці, матеріалам, інструментам та іншій власності
MakeUpMe Academy.
8)
Обов'язково попередити адміністрацію MakeUpMe Academy про свою відсутність на занятті
зручним для нього способом (телефоном або у письмовій формі електронною поштою). У випадку неявки
Користувача на заняття, у MakeUpMe Academy не виникає обов’язку щодо повторення пройденого матеріалу
з навчального курсу та фінансової заборгованості перед Користувачем.
9)
дотримуватись правил внутрішнього розпорядку MakeUpMe Academy протягом періоду
навчання.
10)
Не передавати будь-яким способом
третім
особам
доступ
до матеріалів
курсів
MakeUpMe Academy, забезпечувати повну конфіденційність паролів доступу до особистого кабінету
в закритому розділі Сайту, або інших ресурсів;
11)
не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших
ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать
MakeUpMe Academy та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти
з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим
чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення Користувач несе
відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.
4.5.
У випадку, якщо заняття були пропущені з поважної причини, Користувач має право
відвідати три заняття з іншою групою учнів та відпрацювати пройдений матеріал. Інші заняття, які були
пропущенні Користувачем, можуть бути відвідані останнім виключно за додаткову плату.
4.6.
У випадку хвороби Користувача, підтвердженої лікарняним листом або довідкою (копії яких
надаються), термін навчання Користувача може бути продовжений (з відпрацюванням пропущеного
матеріалу з іншими групами учнів) за умови, що Користувач в день захворювання, а при відсутності такої
можливості - відразу після її появи, попередив адміністрацію MakeUpMe Academy.
4.7.
Користувачу (якщо він обрав послугу навчання) забороняється переходити в іншу групу чи
відмовлятися від викладача, якого обрала MakeUpMe Academy в односторонньому порядку. Відвідавши
перше заняття, Користувач автоматично погоджується відвідувати даний курс навчання у вибрані строки,
згідно Графіку MakeUpMe Academy.
4.8.
У разі відмови Користувача від навчання, у вибрані MakeUpMe Academy строки, або відмови
Користувача від навчання з причини невдоволення викладачем, якого обрала MakeUpMe Academy,
матеріалами MakeUpMe Academy, які використовуються у навчальному процесі, оплата здійснена
Користувачем йому не повертається.
4.9.
Користувач під час заняття не має права відволікатися на сторонні справи, в тому числі
тримати увімкненими засоби зв'язку зі звуковим сигналом (мобільний телефон) або вести відволікаючі
розмови.
4.10.
Користувач не має права вимагати у випадку запізнення або пропуску занять пояснення йому
пройденого матеріалу на шкоду іншим учням.
5.

Порядок надання та отримання Послуги

5.1.
На прохання MakeUpMe Academy, у якості винагороди за послуги, що надаються
MakeUpMe Academy Користувачу, Користувач бере участь у всіх фотосесіях, теле-, відео-зйомках, та
інтерв’ю, пов’язаних із наданням послуг MakeUpMe Academy.
5.2.
Користувач, у якості винагороди за послуги, що надаються MakeUpMe Academy
Користувачу, погоджується виконувати усі прохання MakeUpMe Academy, пов’язані зі звичайною практикою
“паблісіті”: давати інтерв’ю, позитивні відгуки про MakeUpMe Academy, її діяльність, брати участь у пресконференціях, пов’язаних з роботою MakeUpMe Academy та/або діяльністю MakeUpMe Academy, відповідно
до затвердженого MakeUpMe Academy графіку та вказівок.
5.3.
Користувач, у якості винагороди за послуги, що надаються MakeUpMe Academy
Користувачу, бере участь у фото-, теле- або відеозйомках відповідно до вказівок MakeUpMe Academy та
затвердженого MakeUpMe Academy графіку. Цим Користувач надає дозвіл MakeUpMe Academy (третій особі,
яка організовує та проводить зйомку за проханням MakeUpMe Academy) на опублікування, публічний показ,
відтворення, розповсюдження, використання будь-яким іншим способом та у будь-якій формі фотографій,
інших художніх творів із зображенням Користувача без обмежень за способом та територією.

5.4.
MakeUpMe Academy самостійно визначає конкретні умови створення об’єктів права
інтелектуальної власності, що створюються за участі Користувача у всіх фотосесіях, теле-, відео-зйомках, та
інтерв’ю тощо.
5.5.
Сторони погодили, що MakeUpMe Academy, при використанні об’єктів права
інтелектуальної власності, що створюються за участі Користувача при реалізації цього Договору та у якості
винагороди за послуги, що надаються MakeUpMe Academy Користувачу, уповноважена на власний розсуд
вирішувати питання про необхідність зазначення імені (псевдоніму) Користувача, як творця або моделі
відповідного об’єкту, що гарантується Користувачем. Сторони також погодили, що MakeUpMe Academy
вправі розміщувати знак охорони авторського права та/або знак охорони суміжних прав поряд зі своїм іменем.
Користувач передає MakeUpMe Academy виключне право на одержання будь-якого охоронного документу на
об’єкти, створені за такою участю Користувача при реалізації цього Договору.
6. Передача прав
6.1.
Користувач розуміє і погоджується, що у процесі його діяльності, направленої на реалізацію
умов цього Договору, включаючи створення об’єктів права інтелектуальної власності, у нього виникають
певні права інтелектуальної власності. Користувач передає (відчужує) MakeUpMe Academy всі виключні
майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за участю Користувача при реалізації
цього Договору, з моменту створення об’єктів права інтелектуальної власності без обмеження будь-якими
строком, способами і формами використання зазначених об’єктів на території всього світового простору,
включаючи: виключне право на використання таких об’єктів у будь-якій формі та будь-яким способом, не
обмежуючись строком і територією використання, виключне право на дозвіл використання даних об’єктів у
будь-якій формі та будь-яким способом, виключне право на перешкоджання їхньому неправомірному
використанню, у тому числі заборону такого неправомірного використання. Сторони розуміють і
погоджуються, що всі виключні майнові права на об’єкти авторського та суміжного права, створені за участю
Користувача при реалізації цього Договору та у якості винагороди за послуги, що надаються
MakeUpMe Academy Користувачу, передаються Користувачем MakeUpMe Academy на весь строк дії
авторського та суміжного права на відповідний об’єкт авторського/суміжного права. Сторони розуміють і
погоджуються, що Користувач передає MakeUpMe Academy безвідкличне виключне право на оприлюднення
об’єктів права інтелектуальної власності.
6.2.
Сторони погоджуються, що зазначені у пункті 5.1 Договору права включають, у тому числі,
але не обмежуються, наступними виключними майновими правами на об’єкти права інтелектуальної
власності, що створені за участю Користувача при реалізації цього Договору та у якості винагороди за
послуги, що надаються MakeUpMe Academy Користувачу:
6.2.1. на публічне сповіщення в ефір та/або по кабелю по будь-яких телевізійних системах із
застосуванням будь-яких технологій та форматів мовлення та передачі інформації;
6.2.2. на відтворення у будь-якій формі на будь-яких видах носіїв без обмеження кількості
відтворюваних примірників відносно кожного виду носіїв;
6.2.3. на відтворення без обмеження кількості відтворюваних примірників і розповсюдження будьякого з вищезазначених об’єктів та їхніх примірників у мережі Інтернет або інших системах з платним або
безплатним доступом для необмеженого кола осіб;
6.2.4. на розповсюдження примірників будь-яким способом: шляхом продажу, відчуження іншим
способом, здавання в майновий найм та/або комерційний прокат, тощо;
6.2.5. на публічний показ безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного
кадру, тощо або за допомогою інших пристроїв чи процесів;
6.2.6. право на публічну демонстрацію;
6.2.7. на переробку, адаптацію, будь-яку іншу зміну, включаючи право на редагування, та використання
таких перероблених версій будь-якого з вищезазначених об’єктів будь-яким способом та у будь-якій формі;
6.2.8. на переклад будь-якою та всіма мовами світу та використання будь-якого з вищезазначених
об’єктів у перекладеному вигляді будь-яким способом та у будь-якій формі;
6.2.9. на продовження (“sequel”) та/або “prequel” будь-якого з вищезазначених об’єктів;
6.2.10. на окреме використання художніх образів, персонажів, сюжетних ліній та/або інших
оригінальних елементів будь-якого з вищезазначених об’єктів;
6.2.11. на включення в якості складових частин до збірників, антологій, енциклопедій, тощо;
6.2.12. на імпорт примірників в цілях розповсюдження;

6.2.13. на створення та розповсюдження супутніх товарів (включаючи плакати, буклети, наклейки,
іншу поліграфічну продукцію, тощо) по будь-якому з вищезазначених об’єктів, у тому числі з використанням
назви будь-якого з вищезазначених об’єктів, художніх образів, персонажів, сюжетної лінії, реплік, діалогів,
інших оригінальних елементів будь-якого з вищезазначених об’єктів;
6.2.14. інші права, передбачені законодавством України.
6.3. При цьому Сторони розуміють і погоджуються, що наведений у Законі України „Про авторське
право і суміжні права” перелік майнових прав не є вичерпним, тому особливо підтверджується, що не
перераховані у даному Законі майнові права (у тому числі такі, які можуть виникнути у майбутньому) також
передаються MakeUpMe Academy у складі виключних майнових прав. Положення цього Договору будуть
діяти повною мірою і у відношенні нового майнового права. Таким чином, Користувач передає (відчужує)
MakeUpMe Academy всі виключні майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за
участю Користувача при реалізації цього Договору, включаючи, у тому числі, майнові права, які можуть
виникнути у майбутньому.
6.4. MakeUpMe Academy вправі передати всі та будь-які з майнових прав, передбачених цим
Договором, будь-якій третій особі без отримання додаткових дозволів від Користувача та/або інших осіб
та/або виплати додаткової винагороди Користувачу та/або іншим особам, за винятком випадків, прямо
передбачених даним Договором.
6.5. Користувач погоджується не порушувати виключні майнові права MakeUpMe Academy на об’єкти,
створені за участю Користувача при реалізації цього Договору, як шляхом самостійного використання
вказаних майнових прав, так і шляхом передачі зазначених майнових прав будь-яким третім особам протягом
строку і на території, встановлених у пункті 5.1 даного Договору. Таким чином, Користувач погоджується не
обмежувати, не забороняти і іншим чином не перешкоджати оприлюдненню і використанню об’єктів,
створених за участю Користувача при реалізації цього Договору. Користувач погоджується не
використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, створені при реалізації цього Договору, для
створення інших об’єктів авторського права та/або суміжних прав без отримання попередньої письмової згоди
MakeUpMe Academy.
6.6. MakeUpMe Academy цим одержує безвідкличний дозвіл Користувача на використання його імені,
образу, характерних рис і особистих (біографічних) даних, у тому числі, у зв’язку з даним Договором чи у
зв’язку з використанням переданих MakeUpMe Academy прав, у тому числі, у виробничих, демонстраційних,
рекламних та інших цілях без обмеження території і строку такого використання з моменту укладення цього
Договору.
7.
Відповідальність за порушення умов Договору
7.1.
За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть
відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
7.2.
У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його
Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у
повному обсязі.
7.3.
Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від обов'язку належного
виконання умов даного Договору.
7.4.
Користувач несе відповідальність за своєчасну оплату послуг MakeUpMe Academy. У разі
несвоєчасної оплати послуг MakeUpMe Academy Користувач сплачує MakeUpMe Academy пеню в розмірі
подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.
7.5.
У випадку заподіяння MakeUpMe Academy майнової шкоди (псування, пошкодження,
знищення, нестача майна
(інструментів, матеріалів, техніки, косметичних засобів, меблів і т.п.)
MakeUpMe Academy), розповсюдження матеріалів курсів третім особам, Користувач забезпечує
відшкодування заподіяної шкоди у повному розмірі протягом одного дня з дати завдання такої шкоди.
7.6.
MakeUpMe Academy не несе відповідальності перед Користувачем щодо взаємовідносин
Користувача і третіх осіб (моделей, які приведені Користувачем), включаючи взаємну відповідальність і
взаємні претензії в процесі і внаслідок надання даних послуг, здійснюються без участі MakeUpMe Academy.
8.
Строк дії Договору
8.1. Даний Договір є укладеним з моменту, зазначеного у п.3.3. цього Договору.
8.2. Даний Договір є безстроковим, та діє протягом усього часу дії авторського та суміжного права у
відповідності до ч.2 ст. 28, ч.1. ст.44 Закону України „Про авторське право і суміжні права” в редакції, чинній
на дату опублікування цього Договору на сайті http://makeupme.ua/.
8.3. Дія даного Договору може бути припинена за ініціативою MakeUpMe Academy з будь-яких
підстав, про що MakeUpMe Academy інформує Користувачів шляхом розміщення відповідної інформації на

сайті http://makeupme.ua/ або особисто, у такому разі Договір вважається розірваним відразу після
повідомлення Користувача MakeUpMe Academy. При цьому, кошти, сплачені Користувачем поверненню не
підлягають.
8.4. Припинення дії даного Договору не звільняє Користувача від відповідальності за порушення
умов даного Договору, шо мали місце під час його дії.
9.
Форс- Мажорні обставини
9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або чинним в Україні законодавством
відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов'язань, якщо вона доведе,
що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови,
що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
9.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила - будь-які
надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити
та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру
(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та
антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії,
епіфітотії, карантину тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання,
прояви тероризму, тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної
влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих
органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому
виконанню.
9.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом
7 (семи) днів з моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та
їх вплив на виконання обов'язків за цим Договором.
9.4. Сторона, що перебуває під впливом форс-мажорних обставин, не може посилатися на них, якщо
своєчасно не повідомить про їх настання, хіба що самі ці обставини перешкоджали відправленню такого
повідомлення.
9.5. Якщо форс – мажорні обставини тривають більше одного місяця, кожна із Сторін має право
відмовитись від Договору. При цьому, жодна з сторін не має права вимагати компенсації можливих збитків
від іншої Сторони.
9.6. Доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана Торгово-промисловою палатою
України або іншого уповноваженого органу.
10.
Інші умови Договору
10.1. Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою
MakeUpMe Academy у випадках, передбачених даним Договором.
10.2. Усі спори, шо виникають із правовідносин, які регулюються даним Договором, вирішуються
його Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів,
такий спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
10.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені MakeUpMe Academy шляхом викладення нової
редакції Договору та її опублікування на сайті http://makeupme.ua/.
10.4. Усі питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного
законодавства України.

Додаток №1 (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)
до Договору публічної оферти (приєднання)
(Правила надання послуг в MakeUpMe Academy)

Політика конфіденційності
Останнє оновлення __.01.2019

Усі терміни в даній Політиці вживаються в розумінні Договору публічної оферти (приєднання)
(Правила надання послуг в MakeUpMe Academy)
1.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

•

Персональні дані фізичних осіб-користувачів послуг MakeUpMe Academy обробляються Фізичною
особою-підприємцем Райтаровським Максимом Віталійовичем, що діє на підставі Виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер
запису 2 069 000 0000 038998 від 22.02.2017 р. (Ідентифікаційний номер 3252920377, місце реєстрації:
02091, м. Київ, вулиця Ревуцького, будинок 7-В, квартира 38), (далі - MakeUpMe Academy).
MakeUpMe Academy є володільцем та розпорядником Бази персональних даних користувачів послуг
MakeUpMe Academy.

•

Ця Політика конфіденційності описує встановлений MakeUpMe Academy порядок обробки
персональних даних, зібраних за допомогою сайту http://makeupme.ua/ (далі – Сайт або Сервіс або
Сервіс/Сайт) і пов'язаних з ним послуг і інструментів, що дозволяють Користувачам реєструватися
на Сайті, публікувати або переглядати в режимі реального часу вже опубліковані оголошення,
використовувати інший, пов'язаний з вище переліченим сервіс. У всіх зазначених випадках
MakeUpMe Academy обробляє персональні дані Користувачів виключно в рамках вимог Закону
України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою
обробкою персональних даних. Дана Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень
цих документів.

•

Використовуючи Сервіс/Сайт, Користувач надає свою безумовну згоду MakeUpMe Academy на
обробку своїх персональних даних, таких як прізвище, ім'я, по-батькові Користувача; регіон
проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація та за
бажанням Користувача; ip-адреси, інші комунікаційні дані Користувачів; повідомлення, листи, заяви,
що передаються Користувачу іншими Користувачами і навпаки, а також дає свою згоду на передачу
своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон, в
будь-яку третю країну, у відповідності з цією політикою конфіденційності.

•

Користувачі повинні знати, що при переході на деякі посилання, розміщені на Сайті, вони можуть
бути переадресовані до сайтів (з додатками і т.д.) інших MakeUpMe Academy за межі хостінгового
простору MakeUpMe Academy, де інформація про Користувачів збирається поза прямого контролю
MakeUpMe Academy. В такому випадку Політики конфіденційності сайтів і / або додатків третіх осіб
регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від Користувачів цими третіми особами.

2.

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ЗБИРАЄТЬСЯ

•

При створенні Користувачем облікового запису на Сайті, MakeUpMe Academy може зажадати певну
інформацію, таку як дійсну адресу електронної пошти та пароль. Обліковий запис включає в себе
таку інформацію, як географічне розташування, ім'я, прізвище, номер телефону, стать і супутню
інформацію, в тому числі фотографії, які вони можуть завантажувати в свій обліковий запис.
Користувач повинен уважно розглянути всі ризики, пов'язані з тим, що він робить певну інформацію
- зокрема, адресу або інформацію про місце свого точного розташування - загальнодоступною. Якщо
Користувач вирішив увійти на Сайт, використовуючи службу аутентифікації стороннього оператора,
наприклад інформацію з Facebook, Google, MakeUpMe Academy може отримати додатковий профіль,
або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

•

В рамках діяльності свого Сайту, MakeUpMe Academy може публікувати інформацію, в тому числі
особистого і контактного характеру, необхідну для надання послуг Користувачам, для відправки
повідомлень і здійснення платежів. Вся інформація, яка необхідна для створення Облікового запису,
необхідна для публікації оголошень. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що
розміщується ними на Сайті.

•

У рамках операційної діяльності свого Сервісу/Сайту MakeUpMe Academy може збирати особисту
інформацію, таку як ім'я та контактну інформацію, коли Користувачі беруть участь в акціях, іграх,
вікторинах та інших маркетингових акціях, організованих на Сайті/Сервісі або на сайтах-партнерах
MakeUpMe Academy. Задля найкращої роботи свого Сервісу/Сайту, MakeUpMe Academy може також
обробляти інформацію, пов'язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі, які оголошення
були переглянуті на Сайті, так і на сайтах третіх осіб.

•

При зверненні Користувачів до служби підтримки та/або бизнес-мессенджеру, задля якнайкращої
роботи Сервісу/Сайту, MakeUpMe Academy може збирати особисту інформацію, необхідну для
виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку, при необхідності. MakeUpMe
Academy може також зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію
Облікового запису, надану їй для цієї мети. MakeUpMe Academy може також збирати іншу
інформацію, яка отримана під час спілкування з Користувачами, наприклад, будь-які запити до
служби підтримки, що подаються Користувачами, або будь-який зворотний зв'язок, що надається
ними.

•

MakeUpMe Academy може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з
браузера Користувача або будь-якого пристрою (Лог-файли), включаючи IP-адресу, програмне
забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, мобільні ідентифікатори,
інформацію про використання додатків, і / або інформацію про інших використовуваних пристроях
або інформацію системного рівня. Це може відбуватися на Сайті або на мобільному додатку, або на
сервісах третіх осіб.

•

MakeUpMe Academy може збирати і зберігати інформацію, яка отримана в результаті опитувань, які
можуть проводитися MakeUpMe Academy, або залученими партнерами MakeUpMe Academy третіми особами, а саме інформацію щодо статі, віку, сімейного стану, професії, особистих уподобань
та ін.

•

MakeUpMe Academy може збирати і зберігати платіжну інформацію: коли Користувач надає дані
щодо способу оплати MakeUpMe Academy.

•

У рамках операційної діяльності свого Сервісу/Сайту MakeUpMe Academy може збирати інформацію
про використання Сервісу/Сайту, в тому числі про дії Користувача, якщо такі є.

•

MakeUpMe Academy також може збирати інформацію про інтереси Користувача, пов'язані з
використанням Сервісу/Сайту.

•

MakeUpMe Academy також може збирати інформацію про геолокації Користувачів.

•

MakeUpMe Academy може також додати інформацію, законно отриману від партнерів MakeUpMe
Academy або третіх сторін, до існуючих даних MakeUpMe Academy про своїх Користувачів.

•

Реєструючись на Сайті, або здійснюючи вхід на Сайт за допомогою служб аутентифікації соціальних
мереж, Користувач надає MakeUpMe Academy згоду на збір і обробку інформації, що розміщена у
відповідних профайлах в соціальних мережах, а також на публікацію у відповідних соціальних
мережах відомостей про дії Користувача на Сайті/Сервісі.

•

MakeUpMe Academy не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження,
політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних
спілках, і подібну інформацію.
3.

ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

•

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і
непорушними.

•

Суб'єкт персональних даних має право:
✓ знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника
персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
✓ отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
✓ на доступ до своїх персональних даних;
✓ отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а
також отримувати зміст таких персональних даних;
✓ пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;
✓ пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються
незаконно чи є недостовірними;
✓ на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням,
а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність
та ділову репутацію фізичної особи;
✓ звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини або до суду;
✓ застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист;
✓ вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під
час надання згоди;
✓ відкликати згоду на обробку персональних даних;
✓ знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
✓ на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
4.

COOKIES

•

MakeUpMe Academy та її партнери, можуть використовувати файли cookie, веб- маяки, теги, скрипти,
локальні загальні об'єкти, такі як HTML5 і Flash (іноді звані «флеш-кукі»), рекламні ідентифікатори
(включаючи мобільні ідентифікатори, такі як IDFA від Apple або Google Рекламний ідентифікатор) і
аналогічні технології ( «Cookies») у зв'язку з використанням Користувачами Сервісу, сторонніх вебсайтів і мобільних додатків. Файли cookie можуть мати унікальні ідентифікатори і перебувати на
комп'ютері або мобільному пристрої Користувача, в електронних листах, які відправляє MakeUpMe
Academy Користувачу і на веб-сторінках MakeUpMe Academy. Файли cookie можуть передавати
інформацію про Користувача і про використання Сервісу Користувачем, наприклад, тип браузера,
параметри пошуку, IP-адресу, дані, що відносяться до реклами, а також дату і час використання
Сервісу, файли cookie можуть зберігатися або зберігатися тільки протягом окремого сеансу.

•

MakeUpMe Academy використовує Cookies на Сайті для:
✓ вдосконалення організації роботи Сервісу;
✓ запобігання шахрайству, захисту персональних даних Користувачів від посягання
несанкціонованих сторін і дотримання законних вимог;
✓ запам'ятовування інформації про те, як Користувач вважає за краще використовувати Сервіс;
✓ того щоб зрозуміти, як Користувач використовуєте Сервіс.

•

Користувач може відключити деякі (але не всі) Cookies через налаштування свого пристрою або
браузера, але це може вплинути на функціональність роботи Сервісу/Сайту, в такому випадку
MakeUpMe Academy не несе жодної відповідальності за збої у роботі Сервісу/Сайту, а також за захист

персональних даних Користувача, шахрайських дій третіх сторін. Метод відключення Cookies може
відрізнятися в залежності від пристрою і браузера, але зазвичай його можна знайти в налаштуваннях
або налаштуваннях безпеки.
5. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
•

MakeUpMe Academy можемо використовувати інформацію про Користувачів для різних цілей, в
тому числі:
✓ для розробки нових сайтів і послуг;
✓ для того, щоб забезпечувати, підтримувати і покращувати Сервіс, вирішення технічних
труднощів і доступу до різних функцій Сервісу/Сайту;
✓ для того, щоб забезпечувати і постачати продукти і послуги, які замовив Користувач і
відправляти йому відповідну інформацію;
✓ для надсилання повідомлень Користувачу;
✓ для того, щоб надсилати Користувачу цільовий, в тому числі рекламний, контент (матеріал)
відповідного змісту (включаючи оголошення), що надаються третіми особами або
MakeUpMe Academy ією. При цьому, MakeUpMe Academy не несе ніякої відповідальності за
зміст, наданих третіми сторонами послуг або товарів;
✓ для того, щоб надсилати новини та інформацію про Сервіс та роботу MakeUpMe Academy,
що на думку MakeUpMe Academy, буде цікавити Користувача;
✓ для того, щоб персоналізувати і поліпшити надання послуг і забезпечити індивідуальний
підхід, в тому числі з питань сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених маркетингових
комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;
✓ для того, щоб надавати Користувачу посилання у поєднанні з інформацією, яку MakeUpMe
Academy отримує від інших, щоб зрозуміти потреби Користувача і надавати їм кращий
сервіс;
✓ для адаптації пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на сервісах MakeUpMe Academy
або сервісах третіх осіб;
✓ для контролю загальної та індивідуальної активності Користувачів, такої як пошук за
ключовими словами, активності по публікаціям оголошень та укладених угодах, а також для
управління трафіком на Сайті;
✓ для проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення
сервісу MakeUpMe Academy;
✓ для забезпечення дотримання Правил користувача сервісу, включаючи боротьбу з
шахрайством і образами;
✓ для того, щоб реалізовувати будь-які інші цілі, для яких інформація була зібрана.

•

Погоджуючись з цією політикою конфіденційності чи іншим чином надавши інформацію MakeUpMe
Academy, Користувач дає згоду на збір, обробку та передачу інформації (персональних даних), в тому
числі – в Україні.

•

MakeUpMe Academy може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує на своєму Сайті так
довго, як то потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

•

6. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
MakeUpMe Academy може надавати інформацію про Користувача у такий спосіб чи іншим чином,
як це описано в цій Політиці конфіденційності:
✓

✓

✓
✓
✓

партнерам, постачальниками, консультантами та іншими постачальниками послуг, яким
необхідний доступ до такої інформації для виконання робіт/надання послуг від імені
MakeUpMe Academy, зокрема, але не виключно, тим що обробляють платежі, доставляють
посилки, здійснюють сервісне обслуговування;
у відповідь на запит про надання інформації, якщо MakeUpMe Academy вважає, що
розкриття інформації є необхідним згідно законодавства, правил або судового процесу, в
тому числі але не обмежуючись з метою боротьби зі шахрайством та іншими зловживаннями
на Сайті/Сервісі;
якщо MakeUpMe Academy вважає, що дії Користувача не узгоджуються з духом або текстом
угод або політик для користувачів, які запроваджені MakeUpMe Academy, а також для
захисту прав, власності та безпеки MakeUpMe Academy або інших осіб;
у зв'язку з, або під час переговорів, будь-якого злиття, продажу активів MakeUpMe Academy,
фінансування або придбання всіх або частини бізнесу іншій MakeUpMe Academy;
третім особам, що бажають забезпечити рекламу відповідного змісту для Користувачів і які
мають правові відносини з MakeUpMe Academy (MakeUpMe Academy надає тільки

знеособлену інформацію в даному випадку). MakeUpMe Academy також може надавати
третім особам на вибір Користувача зведену інформацію або знеособлену інформацію, яка
не може бути використана для ідентифікації Користувача.
•

•

•

Сервіс може запропонувати обмін інформацією через соціальні мережі і інші інтегровані інструменти
(такі як Facebook,"Like" кнопки), які дозволяють ділитись інформацією з Сервісу. Для отримання
додаткової інформації про цілі та масштаби збору і обробки даних в зв'язку з особливостями обміну
через соціальні мережі, будь ласка, відвідайте політику конфіденційності суб'єктів, які надають ці
можливості.
7. БЕЗПЕКА
MakeUpMe Academy приймає розумні заходи для захисту інформації про Користувачів від втрати,
крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення
інформації.
Всі дані, які збирає MakeUpMe Academy, зберігаються на одному або декількох захищених серверах
баз даних та не можуть бути доступні за межами корпоративної мережі MakeUpMe Academy. Тільки
ті співробітники MakeUpMe Academy, яким необхідно виконувати робочі функції, та для яких
потрібен доступ до особистої інформації Користувачів, мають доступ до інформації про
Користувачів. Всі співробітники, що мають доступ до інформації про Користувачів, підписали угоду
про нерозголошення інформації про Користувачів.
8. СЕРВІСНА ПІДТРИМКА ТА ЗВ’ЯЗОК

•

У разі виникнення питань, побажань, скарг щодо інформації, яку надає Користувач, інших запитань
щодо цієї Політики конфіденційності, Користувач може звертатися до служби підтримки та/або
бизнес-мессенджеру.

•

Реєструючись у Сервісі Користувач автоматично погоджуєтесь з отриманням від MakeUpMe
Academy та/або її партнерів розсилки інформаційного або рекламного характеру.

•

•

•

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН
Ця Політика конфіденційності була останній раз оновлена в дату зазначену на початку цього
документа. MakeUpMe Academy може оновлювати цю Політику конфіденційності час від часу. Нова
редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за
вказаною в даному пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики
конфіденційності. Чинна редакція Політики конфіденційності завжди знаходиться на сторінці за
адресою https://makeupme.ua/dogovir-publichnoyi-oferti-priyednannya-pravila-navchannya-makeupmeacademy/.
У разі якщо MakeUpMe Academy були внесені будь-які зміни в Політику Конфіденційності, з якими
Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісів/Сайту, письмово
повідомивши про це MakeUpMe Academy. Факт не припинення використання Сайту/Сервісу є
підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакцією Політики Конфіденційності.
10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яке положення, пункт
або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші
положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі та є дійсними, а будь-яке
недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій MakeUpMe
Academy та Користувача, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для
забезпечення його дійсності та можливості виконання.

•

MakeUpMe Academy не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті
особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності,
інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту/Сервісу, щодо порядку розміщення даних
та інших технічних питань.

•

Ця Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли під час використання
Сервісу/Сайту він при передачі своїх Персональних даних погодився з умовами цієї Політики
конфіденційності, та діє до тих пір, поки на Сервісі/Сайті зберігається будь-яка інформація про
Користувача, в тому числі і його персональні дані.

•

Примітка для Користувачів з Європейського Союзу: діюча Політика конфіденційності підготовлена
на виконання обов’язків, передбачених Загальною регламентом щодо захисту даних (Регламент ЄС
№ 2016/679 від 27.04.2016 року або GDPR — General Data Protection Regulation).

