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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1 Visioner (транслітерація: українською – Візіонер; російською – Визионер) – 
сукупність веб-сторінок та наявної на них інформації, які знаходяться у відкритому 
доступі за веб-адресою: thevisio.com та/або інших веб-адресах, які технічно 
прив’язані до thevisio.com, дозволяє будь-якій особі за умови попередньої 
реєстрації брати участь в обміні контентом, який спрямований на покращення 
наявних професійних або особистих якостей та іншого доступного функціоналу 
сайту для використання користувачем. 

1.2 Для цілей однакового тлумачення нижченаведені терміни використовуються у 
таких значеннях: 
адміністрація ресурсу – особа або група осіб, які мають безпосередній доступ до 
адміністративної частини веб-сторінки thevisio.com та інших веб-сторінок, які 
технічно пов’язані з нею, мають фактичну можливість вносити зміни в структуру 
сайту, його дизайн, вносити зміни до політики користування, мають доступ до 
персональних даних, які були надані користувачами; 
 
 



 

 
 
вхід в систему – процедура, яка полягає у введенні у відповідні поля на початковій 
сторінці сайту електронної пошти та паролю, яка має наслідком отримання доступу 
до управління відповідним особистим профілем; 
коментар - повідомлення, яке відображає висловлення користувачем своєї думки 
до посту або до свого коментаря чи коментаря, що був розміщений іншим 
користувачем; 
коментування - створення коментарю;  
контент – будь-яка інформація, яка публікується користувачем через особистий 
профіль і яка не є його персональними даними; 
контент-політика – правила встановлені адміністрацією сайту стосовно тематики 
інформації, яка може бути опублікована на особистих профілях користувачів 
ресурсу; 
користувач – фізична особа, яка від свого імені або за наявності прав 
представництва - від імені юридичної особи, пройшла встановлену процедуру 
реєстрації, може бути ідентифікована серед інших користувачів, і використовує 
можливості сайту thevisio.com, ввійшовши в систему шляхом введення електронної 
пошти та паролю; 
матеріал/пост/рекомендація – публікація матеріалу певного виду (посилання на 
книгу, захід, відео, статтю або власне твердження), яку користувач вносить на свій 
особистий профіль через відповідну форму для додавання матеріалу (відповідно 
постити/рекомендувати – дієслово, яке характеризує процес публікації); 
особистий профіль – розділ сайту, який створюється внаслідок реєстрації 
користувача на thevisio.com і містить внесену ним особисту інформацію, 
відображає рекомендований користувачем контент; 
перепост – додавання чужого посту на свій особистий профіль, використовуючи 
спеціальну функцію, яка надається ресурсом і відображається таким значком 
«значок» (відповідно перепощувати – дієслово , яке характеризує процес 
використання такої функції); 
персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; 
підписуватись на користувача (фоловити) - дія користувача, яка полягає в 
натисненні відповідного значка на особистій сторінці іншого користувача- 
“значок”, внаслідок якої контент відповідного іншого користувача буде з’являтись 
у стрічці новин користувача, який натиснув такий значок; 
платформа, ресурс, сайт – синонімічний ряд, кожне слово з якого характеризує 
веб-сторінку thevisio.com та інші веб-сторінки, які технічно пов’язані з нею; при 
використанні цих термінів у іншому значенні, ніж вказане, має використовуватись 
примітка; 
реєстрація – процес, який має результатом створення особистого профілю 
користувача шляхом внесення відомостей про електронну адресу користувача, 
інформацію про ім’я та прізвище користувача, інші персональні дані відповідно до  



 
 
форми реєстрації та встановлення паролю для обмеження доступу до управління 
особистим профілем; 
рекламодавець – користувач, який відповідно до розділу 8 цієї Політики 
користування має особливі права та обов’язки, або незареєстрована особа, яка 
уклала угоду з адміністрацією сайту про розповсюдження реклами через 
платформу; цей термін використовується в межах, що не суперечить визначенню, 
наданому у Законі України «Про рекламу». 
 

 
 
 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ 
 
2.1 Кожен користувач ресурсу має право: 
 а) вільного і безкоштовного доступу до свого особистого профілю; 
б) безумовної і безкоштовної зміни даних, які наповнюють його/її особистий 
профіль, якщо користувач вносить такі зміни самостійно; 
в) вільно та безперешкодно використовувати весь доступний та відкритий для 
загального користування функціонал сайту; 
г) вільно і безкоштовно читати/переглядати/перепощувати матеріал, який 
знаходиться на чужих особистих профілях і постити контент на своєму особистому 
профілі, крім випадку, передбаченого п.7.8.г); 
ґ) підписуватися на інших користувачів для перегляду контенту, який такі інші 
користувачі будуть постити;  
д) відписуватися по власному бажанню від перегляду контенту, який розміщують 
інші користувачі; 
е) на неупереджене ставлення до себе зі сторони адміністрації сайту та інших 
користувачів, незалежно від раси, кольору шкіри, сексуальної орієнтації, 
гендерного самовизначення, політичних чи релігійних переконань, тощо; 
є) отримувати зворотній зв’язок від адміністрації сайту у випадку подання скарги 
на іншого користувача або пост, надання рекомендацій щодо вдосконалення роботи 
ресурсу; 
ж) відмовитись від автоматичного розсилання інформації (листів, постів тощо) від 
адміністрації ресурсу, встановивши відповідну відмітку; 
з) подавати скарги на контент, якщо такий контент порушує права на об’єкт 
інтелектуальної власності або містить матеріал, який пропагує насильство чи 
расову ворожнечу, чи комуністичний або нацистський режим або має ознаки 
політичної реклами, не відповідає контент-політиці сайту;  
и) подавати скаргу на поведінку користувачів, якщо вони порушують норми 
поведінки, встановлені цією Політикою користування; 
і) у будь-який час припинити користуватись ресурсом шляхом видалення свого 
особистого профілю. 



 

 
 
2.2 Кожен користувач ресурсу зобов’язаний: 
 а) дотримуватись правил, які встановлені цією Політикою користування; 
б) поважати права інших користувачів, утримуватись від дій, які можуть їх 
порушити; 
в) дотримуватись етичних правил, зазначених у цій Політиці користування; 
г) постити матеріал, який відповідає контент-політиці сайту; 
ґ) виконувати прохання адміністрації сайту, які стосуються усунення контенту, 
який був визнаний адміністрацією як такий, що порушує права на об’єкт 
інтелектуальної власності або не відповідає контент-політиці ресурсу; 
д) не створювати чи використовувати профілі з використанням ботів та інших 
автоматизованих способів; 
е) утримуватись від надання доступу до свого особистого профілю третім особам; 
є) не використовувати ресурс для отримання прибутку у будь-який спосіб, в тому 
числі шляхом компіляції матеріалу, який опублікований на сайті, з метою 
подальшого продажу; 
ж) не збирати інформацію про користувачів ресурсу у будь-який спосіб без їх 
дозволу; 
з) не завантажувати на ресурс вірусне або інше шкідливе програмне забезпечення, 
не поширювати посилання на таке програмне забезпечення через особистий 
профіль; 
и) надавати достовірну інформацію про себе при створенні особистого профілю, не 
створювати особистий профіль під іменем іншої реальної фізичної особи чи від 
імені юридичної особи без права представництва на це; 
і) не втручатись у роботу чужих особистих профілів, утримуватись від 
несанкціонованого доступу до чужих профілів;  
ї) не втручатись у роботу адміністративної частини сайту; 
й) не видавати себе за члена адміністрації сайту, не презентувати свої дії як такі, що 
були погоджені адміністрацією сайту, тощо; 
к) утримуватись від підбурювання, допомоги у порушенні правил Політики 
користування іншими особами. 
 
 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ РЕСУРСУ ТА УПОВНОВАЖЕНИХ НЕЮ 
ОСІБ 

3.1 Адміністрація сайту має право: 
а) вносити зміни до Політики користування; 
б) змінювати та доповнювати функціонал ресурсу; 
в) вимагати від користувачів дотримуватись правил, встановлених цією Політикою 
користування; 
 



 
 
г) виносити попередження користувачу про невідповідність певного посту контент-
політиці сайту з строком, в який користувач повинен усунути такий матеріал або його 
частину, яка містить порушення; 
ґ) видаляти пости користувачів, які не відповідають контент-політиці сайту або мають 
ознаки порушення прав на об’єкт інтелектуальної власності у випадку, якщо 
зволікання може призвести до порушення прав користувачів або третіх осіб; 
д) видаляти особисті профілі користувачів у випадку виявлення ознак, що вказують на 
систематичне порушення користувачем етичних правил, встановлених цією Політикою 
користування, розповсюдження вірусного або іншого шкідливого програмного 
забезпечення або на те, що особистий профіль управляється автоматизованим 
способом; 
е) розглядати скарги, відправлені користувачем через спеціальну форму, і приймати 
рішення, необхідні для усунення причин скарги, в тому числі досліджувати особистий 
профіль користувача; 
є) обробляти і зберігати інформацію, яка розміщується на ресурсі, в тому числі 
персональні дані; 
ж) надавати зведені (неіндивідуалізовані, знеособлені) відомості про уподобання 
користувачів, їх поведінку третім особам; 
з) тимчасово зупиняти і припиняти роботу ресурсу за потреби; 
и) здійснювати автоматичну розсилку повідомлень користувачам, які стосуються його 
роботи та оновлень сайту (рекомендації, нагадування, оновлення, новини і тд) . 
 
 
3.2 Адміністрація сайту зобов’язана: 
  а) надавати відповіді на запити і скарги користувачів у максимально швидкий строк 
після розгляду; 
  б) не втручатись у роботу особистих профілів, якщо користувач-володілець профілю 
дотримується правил, встановлених Політикою користування; 
  в) усувати матеріал, який порушує права на об’єкт інтелектуальної власності, у 
випадку подання відповідної обґрунтованої скарги; 
  г) вживати відповідних заходів у випадку виявлення на ресурсі вірусного або іншого 
шкідливого забезпечення; 
  д) не надавати доступ до адміністративної частини сайту третім особам. 
 

ВИМОГИ ЩОДО КОНТЕНТУ, ЯКИЙ ОПУБЛІКОВУЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧАМИ 
(КОНТЕНТ-ПОЛІТИКА) 

4.1 Всі користувачі сайту зобов’язані дотримуватись контент-політики ресурсу як при 
створенні нового посту, так і при здійсненні перепосту. 
 



 

 
 
4.2 Якщо користувач помічає порушення правил контент-політики у матеріалі іншого 
користувача, він/вона зобов’язаний(а) утриматись від перепощування такого матеріалу, 
а також повідомити про це порушення адміністрацію сайту. 
4.3. Контент, який поширюється на ресурсі має відповідати наступним вимогам: 
- має інформативну цінність, не вказує на очевидні речі або загальні знання; 
- спрямований на покращення особистих або професійних знань, якостей, вмінь та 
навичок; 
- передбачає досягнення навчальної, розвиваючої чи освітньої мети;  
- не носить виключно гумористичний та розважальний характер; 
- не стосується політичної програми певної політичної сили чи особи; 
- не рекламує окрему фізичну або юридичну особу, не вказує на переваги продуктів чи 
послуг певної торгової марки, не має комерційного спрямування; 
- не містить ознак спаму; 
- не містить ознак порнографії; 
- не містить персональних даних іншої особи або іншої чутливої інформації (про 
приватне життя, фінансовий стан, тощо) 
4.4 У випадку використання матеріалу з іншого джерела (веб-сторінка, книга, газета, 
тощо) користувач має вказати джерело, звідки він/вона цей матеріал взяв(ла). 
 
ПОВОДЖЕННЯ З ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Примітка. Для цілей розділу 5 Політики користування слово «рекомендація» у 
словосполученні «рекомендація щодо покращення роботи сайту» вживається у 
загальновживаному значенні, а НЕ у значенні, вказаному у розділі 1. 
5.1. Користувачі зобов’язані поважати права інших осіб на об’єкти інтелектуальної 
власності. 
5.2. Користувачам забороняється присвоювати права на об’єкти інтелектуальної 
власності інших осіб, вказувати своє авторство під об’єктами, які насправді створені не 
ними. 
5.3 Користувачі повинні вказувати джерело походження матеріалу, використовуючи 
посилання на веб-сторінки, на яких вони ознайомились з певним матеріалом, вказуючи 
за потреби ім’я автора об’єкта інтелектуальної власності. 
5.4 Коментарі користувачів та їх описи до постів на особистому профілі є їх творами, 
якщо текст створений користувачем. Автором коментарю або опису до поста є особа, 
яка має доступ до особистого профілю, з якого був написаний такий коментар або 
опис. У випадку якщо до особистого профілю має доступ декілька осіб, всі коментарі 
та описи вважаються написаними у співавторстві, якщо інше не встановлено 
домовленістю між особами, які мають доступ до конкретного особистого профілю. 
5.5. Створюючи пост, коментар, які містять твори, користувач надає адміністрації 
сайту та платформі невиключну, безоплатну ліцензію на використання цього твору, яка 
придатна для субліцензування та використання на території всіх держав. Така ліцензія 
втрачає чинність з моменту видалення особистого профілю користувача, крім випадків, 
коли пост/коментар був поширений іншим(и) користувачами і не видалений ними. 



 
 
5.6. Створюючи пост, коментар, користувач надає всім іншим користувачам 
можливість безкоштовно його читати/переглядати/перепощувати/зберігати, якщо 
користувачі не використовують його у комерційній цілі. 
5.7. Зворотній зв’язок/рекомендація щодо покращення роботи сайту/скарга не є 
об’єктом інтелектуальної власності, а користувач не має права отримувати 
компенсацію/винагороду за його/її створення та/або відправлення. 
5.8. Користувачам забороняється використовувати у полях, які відображають 
персональні дані володільця особистого профілю назви торгових марок або фірмових 
найменувань, якщо вони не мають прав на такі торгові марки чи фірмові 
найменування. 
5.9. Адміністрація ресурсу зобов’язується вживати заходів щодо моніторингу 
дотримання користувачами правил Політики користування щодо об’єктів 
інтелектуальної власності, але разом з тим адміністрація ресурсу НЕ несе 
відповідальності за порушення користувачами прав на об’єкти інтелектуальної 
власності. 
 
ЕТИЧНІ НОРМИ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ 
6.1. Кожен користувач зобов’язується дотримуватись етичних норм поведінки, які 
передбачені цією Політикою користування, а також загальним правилам ввічливості. 
6.2. Користувач зобов’язується не використовувати нецензурну лексику в описі до 
посту або в коментарі, якщо така нецензурна лексика адресована певному(им) 
користувачу(ам). У всіх випадках використання нецезурної лексики користувач має 
намагатись приховувати або змінювати букви слів на символи, які частково маскують 
слово, яке належить до нецензурної лексики. 
6.3. Користувач зобов’язується утримуватись від дій, які можуть бути трактовані як 
шантажування, переслідування, домагання, нав’язування певних товарів та послуг. 
6.4. Користувач зобов’язується утримуватись від цькування інших користувачів у 
будь-якому вигляді. 
6.5. У випадку якщо користувач використовує нецензурну лексику в описі до посту або 
сам пост містить таку лексику, або стосується таких тем як: алкоголь, куріння та 
тютюнова продукція, секс, еротика, наркотики, тощо, він перед описом має попередити 
про контент з віковим обмеженням (18+). 
6.6. Користувач зобов’язується не створювати фінансові піраміди чи інші фінансові 
схеми за допомогою платформи. 
6.7. Користувачам забороняється використовувати у полях, які відображають 
персональні дані володільця особистого профілю, в коментарях чи описах до постів 
образливі слова та словосполучення, а також такі, які закликають до шовінізму, ксено- 
або гомофобії, антисемітизму, расизму, або ображають певні групи населення. 

РОЗГЛЯД СКАРГ НА КОНТЕНТ/ПОВЕДІНКУ КОРИСТУВАЧА ТА ЗВОРОТНІЙ 
ЗВ’ЯЗОК 

 
 



 
 
Примітка. Для цілей розділу 7 Політики користування слово «рекомендація» у 
словосполученні «рекомендація щодо покращення роботи сайту» вживається у 
загальновживаному значенні, а НЕ у значенні, вказаному у розділі 1. 
7.1. Кожен користувач має право подати скаргу на контент, опублікований 
користувачем, або на поведінку певного користувача, або рекомендацію щодо 
покращення роботи сайту. 
7.2. Для цілей подання скарги або рекомендації щодо покращення роботи сайту 
користувачі використовують спеціальну функцію платформи, яка відображена значком 
«значок». 
7.3. Користувач зобов’язується не подавати скаргу на контент/поведінку користувача 
безпідставно. Наслідком порушення цього пункту може бути застосування 
адміністрацією сайту заходів, передбачених у п.7.8. Політик користування. 
7.4. Користувач може подати скаргу на контент у наступних випадках: 
- контент не відповідає будь-якому пункту контент-політики; 
- контент містить інформацію, яка ображає певні групи населення, окремих осіб; 
- контент містить інформацію, яка порушує права інтелектуальної власності інших 
осіб. 
7.5. Користувач може подати скаргу на поведінку іншого користувача у наступних 
випадках: 
- користувач систематично (2 і більше раз) порушує етичні норми поведінки, 
встановлені Політикою користування; 
- користувач систематично (2 і більше раз) порушує права інтелектуальної власності 
інших осіб (свідомо не вказує авторство іншої особи, видає твір за свій, тощо); 
- користувач вказав недостовірні дані в особистому профілі; 
- користувач більше 5 раз не дотримувався контент-політики сайту; 
- користувач поширює шкідливе програмне забезпечення або є підозра, що особистий 
профіль управляється автоматизованим способом; 
7.6. Адміністрація сайту розглядає скаргу та виносить рішення щодо неї в максимально 
швидкі строки з оповіщенням користувача-заявника про результати розгляду скарги. 
7.7. Під час розгляду скарги на контент адміністрація досліджує пост на наявність 
ознак, передбачених п. 7.4. цієї Політики користування, після чого приймає рішення 
про вжиття певних заходів стосовно посту або залишення його без змін. Такими 
заходами стосовно посту можуть бути: 
     а) видалення посту (включаючи всі репости); 
     б) видалення опису до посту або його частини; 
     в) повідомлення автора з вимогою внесення змін до посту (додати ім’я автора, 
прибрати нецензурну лексику, виправити речення, яке трактується неоднозначно, 
тощо); 
     г) обмеження доступу до перегляду посту для певних користувачів на певний строк 
– у випадку, якщо розгляд скарги вимагає тривалого часу. 
7.8. Під час розгляду скарги на поведінку користувача адміністрація перевіряє 
активність користувача і сліди активності та наповнення особистого профілю на 
відповідність небажаної поведінки чи ознакам, які передбачені п.7.5. цієї Політики  



 
 
користування. Після цього адміністрація сайту виносить рішення про вжиття певних 
заходів або визнання користувача таким, що діяв у відповідності до Політики 
користування. Такими заходами можуть бути: 
      а) видалення особистого профілю користувача; 
      б) повідомлення користувача з вимогою про внесення змін до особистого профілю; 
  в) попередження про порушення правил поведінки, передбачених Політикою 
користування; 
   г) обмеження певного користувача у використанні функцій коментування, перепосту, 
створення посту на визначений строк – у випадку, якщо розгляд скарги вимагає 
тривалого часу. 
Аналогічні заходи можуть бути вжиті до користувача, який більше 3 (трьох) раз 
безпідставно подав скаргу на іншого користувача. 
7.9. У випадку вжиття заходів стосовно контенту або користувача, передбачених п.п. 
7.7.-7.8., адміністрація сайту зобов’язана повідомити користувача, який вперше 
розмістив такий контент, або користувача, стосовно якого розглядалась скарга, про 
підстави застосування заходів. У випадку якщо контент, стосовно якого були прийняті 
заходи, передбачені п.п. 7.7., був перепощений іншими користувачами, такі 
користувачі на розсуд адміністрації сайту, також сповіщаються про рішення та 
підстави стосовно  контенту. 
7.10. У випадку надання рекомендацій стосовно покращення роботи ресурсу 
адміністрація сайту зобов’язана розглянути таке звернення у максимально можливий 
строк та повідомити користувача-заявника про результати розгляду. 
 

ПОВОДЖЕННЯ З КОНТЕНТОМ, ЯКИЙ МІСТИТЬ ОЗНАКИ РЕКЛАМИ, ТА 
ЗДІЙСНЕННЯ РЕКЛАМИ НА РЕСУРСІ 

8.1.  Усі користувачі зобов’язуються не розміщувати інформацію, яка має характер 
рекламної, без попереднього дозволу адміністрації сайту. У випадку виявлення такої 
інформації вона підлягає негайному видаленню. 

8.2. За загальним правилом адміністрація сайту надає дозвіл на розміщення реклами 
тільки рекламодавцям або розміщує її самостійно.  

8.3. Адміністрація ресурсу надає дозвіл на розміщення реклами тільки рекламодавцям, 
які уклали відповідну угоду з адміністрацією сайту, незалежно від того чи угода є 
оплатною чи безоплатною.  

8.4. Розміщення політичної реклами забороняється, в тому числі рекламодавцям і 
адміністрації сайту. 

8.5. Здійснення реклами на ресурсі повинно відповідати вимогам Законів України «Про 
рекламу», «Про засади державної мовної політики». Таким чином адміністрація 
ресурсу залишає за собою право не приймати для розповсюдження рекламу, яка не 
відповідає статтям 8, 10 – 12, 15, 20 – 25-1 Закону України «Про рекламу». 



 

8.6. Ресурс не бере на себе відповідальність за зміст реклами та його відповідність 
законодавству. Презюмується, що рекламодавець самостійно провів аналіз змісту 
реклами і надав матеріали для розповсюдження, які відповідають згаданим вимогам, 
якщо інше не передбачено договором між рекламодавцем та адміністрацією ресурсу. 

8.7. Надаючи рекламний матеріал для розповсюдження, рекламодавець підтверджує і 
особисто відповідає за наявність відповідної ліцензії на здійснення певного виду 
господарської діяльності, якщо така ліцензія необхідна для рекламування певних 
товарів чи послуг відповідно до законодавства. 

8.8. У випадку, якщо органом державної влади України пред’явлено законну вимогу 
про усунення порушень законодавства про рекламу/видалення певного рекламного 
матеріалу з ресурсу, кошти, сплачені рекламодавцем (якщо такі були сплачені) не 
повертаються. 

8.9.  Всі вимоги, передбачені цим Розділом, стосуються і рекламодавців-користувачів, 
які самостійно розміщують рекламу через особисті профілі. Рекламодавець-користувач 
після укладення угоди про розповсюдження реклами через платформу: 

        а) не підпадає під дію вимог розділу 4 цієї Політики користування в частині 
контенту, який рекламує окрему фізичну або юридичну особу чи певний товар або 
послугу; 

        б) зобов’язаний дотримуватись правил етичної поведінки, встановлених цією 
Політикою користування, а також розділу 5 навіть при поширенні рекламного 
матеріалу. 

8.10. Ресурс може пропонувати рекламодавцям послуги пропонування рекламного 
матеріалу певним користувачам на підставі аналізу зведених (неіндивідуалізованих, 
знеособлених) відомостей про поведінку користувачів. 

8.11. Ресурс зобов’язується помічати рекламний матеріал словом «Реклама» у видному 
місці поста. Особисті профілі рекламодавців-користувачів можуть бути помічені 
адміністрацією спеціальним значком за потреби. Презюмується, що дозвіл на таку 
помітку надається рекламодавцем при укладенні угоди, якщо угода не містить інакші 
умови. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКА (ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ) VISIONER 

9.1. Права на використання знака для товарів та послуг Visioner, його частини чи 
варіацій в українській транслітерації чи будь-якій іншій на території України має 
виключно адміністрація сайту. Користувачам забороняється його імітування, 
копіювання, поширення, передача в комерційних цілях, в тому числі розробка будь-
якої продукції, яка містить згаданий знак. 



 

9.2. У деяких випадках адміністрація сайту може надати дозвіл користувачам або 
третім особам використовувати знак для товарів та послуг Visioner. Такий дозвіл 
надається у кожному випадку окремо. 

9.3. Передбачені в цьому розділі положення не застосовуються у випадках поширення 
матеріалу, який зберігається на ресурсі, через інші веб-сайти шляхом копіювання 
посилання на ресурс, навіть якщо таке посилання призведе до відображення знака для 
товарів та послуг Visioner на іншому веб-сайті.  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ПОЛІТИКИ КОРИСТУВАННЯ 

10.1. У випадку порушення Політики користування користувачі несуть 
відповідальність відповідно до розділу 7 цієї Політики. 

10.2. Користувачі несуть відповідальність особисто в межах своїх особистих профілів. 
У випадку якщо до особистого профілю має доступ декілька осіб, вони несуть 
відповідальність за порушення умов Політики користування солідарно. 

10.3. Застосування заходів, передбачених розділом 7 цієї Політики, не виключає 
можливість застосування до користувача, який порушив умови Політики, інших 
заходів відповідно до законодавства у випадку порушення закону. 

10.4. Адміністрація сайту сприятиме законним вимогам органів державної влади щодо 
встановлення особи правопорушника у випадку надходження такого запиту.  

 

ПРИВАТНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
ТА COOKIE-ФАЙЛІВ 

11.1. Користувач, реєструючись на ресурсі, автоматично надає згоду ресурсу на 
обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства. Обробка 
персональних даних здійснюється з метою ідентифікації користувача з-поміж інших. 
Така згода надається на невизначений строк, до моменту видалення особистого 
профілю.  

11.2. Крім персональних даних адміністрація може збирати будь-яку іншу інформацію 
про активність особистих профілів, в тому числі, але не обмежуючись, інформацію про 
пристрої та їх місцезнаходження, з яких був виконаний вхід в особистий профіль, сліди 
активності користувачів, їх контакти тощо (cookie-файли). Така інформація 
використовується виключно адміністрацією сайту і не передається третім особам. 
Cookie-файли можуть зберігатись адміністрацією сайту ще певний проміжок часу після 
видалення особистого профілю. 

11.3. Адміністрація сайту зобов’язується не розкривати особу користувача третім 
особам у всіх випадках, крім надходження законної вимоги органу державної влади. 

11.4. Адміністрація сайту зобов’язується не передавати персональні дані третім 
особам. Допускається передача зведених (неіндивідуалізованих, знеособлених)  



 

відомостей про користувачів (такі як статистика про віковий розподіл користувачів, їх 
походження, рід занять тощо). 

11.5. Вся інформація про користувачів може бути передана правонаступнику (-ам) 
адміністрації сайту.  У такому випадку на правонаступників поширюються такі ж 
вимоги щодо захисту персональних даних. 

 

ОПОВІЩЕННЯ ПРО ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОРИСТУВАННЯ 

12.1. У випадку зміни Політики користування або її частини користувачі мають бути 
про це попереджені адміністрацією ресурсу шляхом надсилання сповіщення на сайті 
або листом на електронну адресу, зазначену при реєстрації. 

12.2. Користувачам має бути запропоновано погодитись або відмовитись на оновлені 
умови Політики користування. У випадку неотримання від користувача відповіді 
адміністрація сайту повинна надіслати сповіщення або лист ще раз через тиждень після 
першого сповіщення або листа. У випадку неотримання від користувача відповіді 
вдруге протягом місяця з часу відправлення другого листа або сповіщення 
застосовується принцип мовчазної згоди. 

12.3. У випадку відмови від оновлених умов Політики користування настають ті ж 
наслідки, які передбачені розділом 13 цієї Політики. 

 

ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ НА ДОТРИМАННЯ ПОЛІТИКИ КОРИСТУВАННЯ 

13.1. Користувач має право відкликати згоду на дотримання політики користування у 
будь-який момент без зазначення причини відкликання. 

13.2. Відкликання може бути заявлено шляхом: 

      - видалення особистого профілю; 

      - надсилання адміністрації сайту листа з відповідним текстом, який чітко 
вказуватиме на намір особи відкликати згоду на дотримання Політики користування. 

13.3. У випадку відкликання згоди на дотримання Політики користування шляхом 
надсилання листа адміністрація сайту має право видалити особистий профіль 
користувача. 

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

14.1. Всі спори, які можуть виникнути між користувачами та адміністрацією 
ресурсу, підлягають попередньому вирішенню шляхом переговорів. Якщо 
вирішити спір таким шляхом не вдалося, користувачі або адміністрація сайту 
можуть звернутись до суду в загальному порядку. 


