На даній сторінці описані умови, які регулюють використання матеріалів, які публікуються на сайті
https://catering-studio.com.ua розроблених фізичною особою-підприємцем Дем’янчук Оксаною
Віталіївною (надалі за текстом «Сайт», «Адміністрація»).
Дія Правил користування цим сайтом поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Дані правила поширюються на всіх (як справжніх, так і майбутніх) відвідувачів і користувачів Сайту.
Ви надаєте свою згоду на дотримання всіх умов, викладених в цих Правилах користування сайтом
(надалі за текстом - «Правила»). Ці правила є юридично обов’язковою угодою між користувачем та
Адміністрацією, якою регулюються порядок використання користувачем Сайту та матеріалів, які на
ньому розміщені.
Користувачі мають ознайомлюватися з Правилами під час кожного відвідування Сайту. Якщо Ви
продовжуєте користуватися Сайтом після оприлюднення змінених Правил, це автоматично означає
Вашу згоду на дотримання Правил з усіма його змінами без окремого погодження з ними.
Адміністрація залишає за собою право змінювати контент і функціонал цього Сайту будь-яким
чином, обмежувати доступ до цього Сайту, закривати цей Сайт в будь-який час і з будь-якої причини
без попереднього повідомлення і не несе ніякої відповідальності перед Вами або Вашою компанією
щодо будь-яких наслідків таких змін або закриття.
Такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на Сайті без додаткового
попередження.
Якщо будь-які умови цих Правил або зміни до них неприйнятні для Вас, Ви маєте негайно припинити
використання Сайту.
МАТЕРІАЛИ САЙТУ.
Всі матеріали, що опубліковані на Сайті, призначені для особистого некомерційного використання
користувачами. Такі матеріали, що розміщені на Сайті, включаючи, але не обмежуючись:
інформаційні матеріали, графічні зображення, фотографії, аудіовізуальні твори, музичні твори в
цілому та/або окремі їх елементи (надалі «матеріали» та/або «контент») захищені авторськими
правами та знаходяться у володінні чи користуванні Адміністрації або третьої сторони, яка є
постачальником контенту або якій Адміністрація відчужила майнові права інтелектуальної власності.
Матеріали з www.catering-studio.com.ua заборонено копіювати чи розповсюджувати, чи перевидавати,
завантажувати, публікувати, чи будь-яким чином передавати без попередньої письмової згоди
Адміністрації, ОКРІМ ДЕЯКИХ ВИНЯТКІВ: ви можете завантажити один примірник матеріалу на
один комп’ютер виключно для вашого особистого, некомерційного, домашнього використання, за
умови, що ви не будете видаляти чи змінювати жодних знаків авторства, товарних знаків чи інших
вказівок на авторське право. Внесення змін чи використання матеріалів для будь-яких інших цілей
порушує права інтелектуальної власності Адміністрації. Матеріали на цьому сайті надаються
виключно для законних цілей. Вам не передається жодних прав володіння чи прав інтелектуальної
власності, всі права належать Адміністрації, яка має повне та вичерпне право власності.
Засобам масової інформації в мережі Інтернет, мобільним додаткам або іншим ресурсам, до яких є
доступ користувачів через мережу Інтернет, дозволяється безкоштовно використовувати
інформаційні матеріали, розміщені на Сайті, за умови відкритого гіперпосилання та згадки
першоджерела не нижче першого абзацу.

Використання матеріалів Сайту в комерційних цілях дозволяється лише на платній основі та за
письмової згоди Адміністрації.
Під використанням матеріалів мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення,
переробка, переклад, включення його частин до інших творів, створення скріншотів Сайту та інші
способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».
Адміністрація надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів третім особам на свій розсуд
на підставі звернення, направленого в електронній формі на info@catering-studio.com.ua, із
обов’язковим зазначенням зворотної поштової адреси. Адміністрація залишає за собою право в
процесі розгляду звернення вимагати від третіх осіб будь-яку додаткову інформацію, необхідну для
прийняття рішення про видачу письмового дозволу. Використання матеріалів Адміністрації можливе
тільки після отримання третьою особою відповідного письмового дозволу.
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду чи збитки, спричинені, в тому числі, будьякими погіршеннями робочих характеристик, помилками, недоробками, перериваннями, дефектами,
затримками виконання чи передачі, комп’ютерними вірусами чи відмовою лінії. Адміністрація не
несе відповідальності за будь-яку шкоду чи збитки, в тому числі специфічні чи непрямі збитки, що
виникли в результаті використання чи неможливості використання матеріалів цього Сайту, навіть у
разі, якщо це сталося через недбалість Адміністрації, чи якщо вповноваженого представника
Адміністрації було проінформовано про вірогідність такої шкоди, чи в першому і другому випадках
разом. Викладені вище обмеження чи виключення можуть не застосовуватися до вас в тій мірі, в якій
чинне законодавство забороняє обмеження чи відмову від відповідальності за випадкову чи непряму
шкоду. Загальна міра відповідальності, яку Адміністрація несе перед вами за всі збитки, шкоду та
підстави для позову (відповідно до контракту, делікту (включаючи, серед іншого, недбалість) і т. д.)
не може перебільшувати суму, яку ви сплачуєте за доступ до цього сайту.
НФОРМАЦІЯ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ
Товарні знаки, розміщені на цьому сайті, є товарними знаками компанії Адміністрації та інших
пов’язаних компаній. Всі товарні знаки третіх сторін належать їх власникам відповідно.
ІНШІ УМОВИ
Адміністрація може на свій власний розсуд призупинити доступ користувача до всього Сайту або
його частини з будь-якої причини, включаючи, але не обмежуючись, порушення або невиконання цих
Правил.
Ці Правила повинні регулюватись та тлумачитись відповідно до законодавства України. Якщо будьяка частина цих Правил стає незаконною, недійсною чи втрачає юридичну силу, то ця частина буде
вважатись автономною і не вплине на дійсність та юридичну силу решти положень. Потенційні
докази користування цього сайту в протизаконних цілях будуть передаватись правоохоронним
органам. Даний документ складає повну згоду між сторонами стосовно правил користування цим
сайтом. Адміністрація може переглянути ці Умови та правила в будь-який час шляхом оновлення цієї
публікації. Продукти та послуги Адміністрації доступні в багатьох куточках України. Однак, на Сайті
можуть бути описані продукти та послуги, які доступні не всюди. На цьому сайті можуть бути
посилання на інші сайти, які не обслуговуються Адміністрацією, тому Адміністрація не несе
відповідальності за наповнення таких сайтів. Розміщення будь-якого посилання на інший сайт не
означає схвалення цього сайту Адміністрацією.

Будь-які спори щодо реалізації цих Правил будуть або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
Ви погоджуєтесь негайно повідомляти про будь-які порушення авторських прав щодо матеріалів
Сайту. Про виникнення претензій з Вашого боку щодо порушення авторських прав стосовно
матеріалів, які містяться на Сайті, повідомляйте на info@catering-studio.com.ua.
Скористуватись послугами/роботами, які пропонує Адміністрація на Сайті, можуть отримати особи,
що досягли повноліття (старше 18 років) і мають дійсну адресу електронної пошти та є резидентами
України. Якщо Ви не досягли повноліття, для користування послугами, що розміщені на Сайті
необхідно отримати попередній дозвіл батьків або опікунів.
На інших сторінках цього Сайту можуть міститися інші зауваження про права власності та
інформація про авторські права; містяться в них положення також повинні бути враховані і
дотримані.
У тій мірі, в якій це дозволено законодавством, Адміністрація і пов'язані з ними особи, директори,
відповідальні керівники, співробітники, агенти, підрядники, наступники або довірені особи не несуть
відповідальність за будь-який збиток, що випливає прямо або побічно з використання даного Сайту
або якого - або іншого сайту, пов'язаного з даним Сайтом. Ні за яких обставин відповідальність за
наслідки, які прямо або побічно спричинило за собою використання інформації, розміщеної на цьому
Сайті, не може покладатися на Адміністрацію і бути підставою для їх судового переслідування.
Користувач в добровільному порядку відмовляється від судового переслідування Адміністрації і
відшкодування можливої шкоди, заподіяної шкоди Користувачеві.
Ні Адміністрація Сайту, ні її партнери чи співробітники не гарантують безперебійної та
безпомилкової роботи Сайту; також вони не гарантують, що такими будуть як результати, отримані в
ході використання Сайту, так і точність і застосовність його матеріалів. Адміністрація не несе ніякої
відповідальності перед Користувачем або третіми особами за можливий збиток, пов'язаний з
використанням інформації або матеріалів, розміщених на даному Сайті.

