УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ ЦЕМИ ТА ПОЛІТИКА
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
1.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЕБ-САЙТ
Веб-сайт ua.futuremaker.com (надалі – Веб-сайт) призначено для громадян України, які
постійно проживають на її території, a також іноземців, які мають право постійного
проживання на території України, віком від 18 років, що виявили зацікавленість у
Продуктах нового покоління та Програмі ЦеМи.
Веб-сайт належить ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна».
Термін «Компанія» означає ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг
Україна» (ідентифікаційний код 40102602, місцезнаходження якого: 01014, м. Київ, вул.
Болсуновська, 13-15.
Веб-сайт призначено для презентації Програми ЦеМи та передання особами, що виявили
у ній зацікавленість, заявки на участь та своїх персональних даних для оцінки та
подальшого зв'язку.
Назви розділів у цих Умовах користування Веб-сайтом присвоєні для зручності посилання
та не впливають на тлумачення змісту положень цих Умов.
Програма ЦеМи – діяльність ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг
Україна» з пошуку та підбору підрядників для майбутнього виконання функцій з
інформування населення про Продукти нового покоління, супроводу продажів та інших
подібних послуг.

2.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.

У цих Умовах терміни, написані з великої літери, мають такі визначення:

2.1.1. Допущені треті особи – а) афілійовані особи Компанії та б) ліцензіари, агенти, підрядники,
зовнішні консультанти та постачальники послуг Компанії, а також зовнішні
постачальники інформації, з якими укладено угоди (контракти) про надання послуг чи
здійснення інших дій для Компанії або від імені Компанії i/або для афілійованих осіб
Компанії чи від їхнього імені, i які згідно з умовами цих угод (контрактів) надають
послуги, що передбачають, зокрема, обробку персональних даних, при цьому
забезпечують їхній належний захист та дотримання режиму нерозголошення таких даних,
а також не мають права використовувати чи розголошувати інформацію та дані, за
винятком випадків використання чи розголошення інформації та даних для надання послуг
чи здійснення інших дій для Компанії чи від імені Компанії.
2.1.2. Кандидат або Ви – громадянин України, який постійно проживає на її території, або
іноземець, який має право постійного проживання на території України, віком від 18 років,
ознайомились та погодились з даними Умовами.
2.1.3. Продукти нового покоління – Пристрої для нагрівання тютюну glo™ та тютюновмісні
вироби для нагрівання, що не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування,
призначені для використання з пристроєм.
3.

УМОВИ ДОСТУПУ НА ВЕБ-САЙТ ТА ПРОЦЕДУРА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІКУ

3.1.

Доступ на Веб-сайт надається лише тим особам, які відповідають таким умовам: досягли
18 років; є громадянами України та постійно проживають на її території або іноземцями,

які мають право постійного проживання на території України, та погоджуються з цими
Умовами.
3.2.

Для отримання доступу на Веб-сайт, Ви маєте:
•

підтвердити, що Ви є повнолітнім шляхом проставлення відмітки у відповідному місці
для заповнення поряд з текстом "Я підтверджую що мені виповнилося 18 років";

•

ознайомитися та погодитися з цими Умовами та підтвердити це шляхом проставлення
відмітки у відповідному місці для заповнення поряд з текстом-гіперпосиланням "Я
погоджуюся з умовами користування Веб-сайтом".

3.3.

Проставляючи вказані відмітки, ви підтверджуєте, що на момент відвідання Веб-сайту Вам
виповнилося 18 років, Ви надаєте згоду на обробку та використання Ваших персональних
даних відповідно до умов, викладених у Розділі 6, погоджуєтесь із Положеннями про
конфіденційність, викладеними у Розділі 9 а також іншими положеннями, викладеними у
цих Умовах.

3.4.

У випадку, якщо Вам до моменту проставлення відмітки не виповнилося 18 років, ви маєте
покинути Веб-сайт.

4.

РОЗМІЩЕННЯ ДАНИХ

4.1.

Для того, щоб подати свою кандидатуру на участь у Програмі ЦеМи, Ви маєте:
•

перейти за посиланням «Приєднатися», заповнити форму з персональними даними та
завантажити Ваше резюме.

4.2.

Переходячи за посиланням та завантажуючи резюме, Ви надаєте згоду на обробку Ваших
персональних даних відповідно до Розділу 6.

5.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

5.1.

Цей Веб-сайт та весь його вміст (включно з, але не обмежуючись: програмне забезпечення,
файли, графiчнi об’єкти та інша інформація) є власністю Компанії або перебувають в
режимі законного користування. Якщо прямо не передбачено іншого, Веб-сайт призначено
винятково для Ваших потреб. Використання матеріалів цього Веб-сайту з іншою метою
(включно з, але не обмежуючись: а) використання Веб-сайту у зв’язку з підприємницькою
діяльністю; б) внесення змін, розповсюдження, передачу, створення, трансляцію,
відтворення, публікацію, видачу ліцензій чи зворотне проектування будь-яких матеріалів,
інформації, програмного забезпечення, продуктів чи послуг, отриманих з цього Веб-сайту;
в) створення, передачу чи продаж похідних продуктів від будь-яких матеріалів,
інформації, програмного забезпечення, продуктів чи послуг, отриманих з цього Веб-сайту)
без попереднього письмового дозволу Компанії суворо заборонено.

5.2.

Погоджуючись із даними Умовами, Ви підтверджуєте, що несете повну відповідальність
за надання будь-якої інформації, а також за її точність, відповідність законодавству,
достовірність та адекватність. Не дозволяється надавати інформацію нецензурного,
такого, що дискредитує, ганебного чи образливого характеру.

6.

ПОРЯДОК ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1.

Мета обробки персональних даних. Ваші персональні дані підлягають використанню, у
зв'язку з виявленим Вами бажанням взяти участь у Програмі ЦеМи та з метою
проходження Вами етапів відбору, надання Вам необхідної інформації про Програму.

6.2.

Дані, які Ви надаєте. Реєструючись на Веб-сайті та направляючи своє резюме, Ви надаєте
Компанії Ваші персональні дані, такі як: Ваше ім’я, прізвище та по батькові, адреса, дата
народження, дані про професійний досвід, та контактну інформацію (номер Вашого
мобільного телефону, адресу електронної пошти, адресу проживання), а також iншi
персональні дані, що дозволять Компанії підтримувати з Вами зв’язок.

6.3.

Хто матиме доступ до Ваших даних. До процесу відбору та оформлення співпраці
Компанією залучаються Допущені треті особи, у зв’язку з цим, Ваші персональні дані,
отримані на даному Веб-сайті, можуть бути розкриті будь-якій з Допущених третіх осіб в
межах, не заборонених чинним законодавством, можуть бути передані в іншу країну, в якій
ми і або будь-яка з Допущених третіх осіб здійснює діяльність, включаючи, але не
обмежуючись, імпорт, технічні заходи пов’язані із доставкою Ваших персональних даних.
Ваші персональні дані можуть бути передані, в тому числі і закордон, таким особам для
здійснення відповідної обробки. Компанія не передає і не розкриває Ваші персональні дані,
які отримуються на даному Веб-сайті, будь-яким третім особам для їх власних
господарських цілей.

6.4.

Заходи захисту. Безпека персональних даних є найвищим пріоритетом для Компанії.
Компанія дотримується і забезпечує, щоб Допущені треті особи дотримувалися
відповідних адміністративних, технічних і фізичних заходів щодо забезпечення безпеки,
розроблених для захисту від несанкціонованого розкриття, використання, модифікації або
знищення персональних даних, які Ви надаєте нам, коли Ви відвідуєте і використовуєте
цей Веб-сайт. Ми використовуємо захищені канали зв'язку для забезпечення безпеки
передачі Ваших персональних даних, а також забезпечуємо використання захищених
каналів зв'язку Допущеними третіми особами.

6.5.

Ваша згода на обробку персональних даних. Ви надаєте згоду на використання та
обробку Ваших персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України
"Про захист персональних даних". Ви підтверджуєте, що всі наведені Вами персональні
дані є достовірними та точними. Ви повністю усвідомлюєте, що несете відповідальність за
надання недостовірних персональних даних про себе. Ви підтверджуєте, що добровільно
та безоплатно надаєте Компанії свою згоду на будь-яку безстрокову обробку Ваших
персональних даних визначених цими Умовами, в тому числі на збирання, реєстрацію,
включення в бази даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу, надання доступу
Допущеним третім особам, включаючи іноземних фізичних та юридичних осіб, без будьякого окремого повідомлення Вас, про здійснення такого розповсюдження, реалізації,
передачі, або надання доступу, знеособлення, знищення персональних даних, зокрема, у
базі персональних даних, як на території України, так і за кордоном, та іншим чином
збирання, безстрокове зберігання, використання та поширення Ваших персональних даних
з метою та у обсязі визначених у цих Умовах. У випадку не проходження відбору,
Компанія зберігатиме Ваші персональні дані не більше трьох років. У випадку
проходження відбору для участі у Програмі, Ваші персональні дані будуть зберігатися
протягом всієї співпраці та не більше трьох років після її завершення. Ви дозволяєте
Компанії, її афілійованим особам та уповноваженим ними особам, Допущеним третім
особам, направляти Вам на вказані Вами адресу, адресу електронної пошти та номери
телефонів інформацію, пов’язану із метою визначену цими Умовами.

6.6.

Ваші права як суб'єкта персональних даних. Ви маєте право: отримувати від Компанії
інформацію щодо: джерел збирання, місцезнаходження Ваших персональних даних, мету
їх обробки, місцезнаходження або місце перебування володільця, тобто Компанії, чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші 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 Компанії із запереченням проти обробки своїх
персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу Компанії щодо зміни або знищення
своїх персональних даних будь-яким 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 України з прав людини або до суду; застосовувати засоби
правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших 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 Вас правові наслідки.
6.7.

Контакти. З усіх питань щодо обробки Ваших персональних даних Компанією Ви можете
звертатися з письмовим запитом за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, 14
поверх.

7.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

7.1.

Погоджуючись з даними Умовами, Ви даєте згоду, що ані Компанія, ані жодна з
Допущених третіх осіб не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникати в
результаті Вашого використання або неможливості використання цього Веб-сайту. Цi
положення поширюються на помилки, пропускання, переривання, несправності, затримки,
комп’ютернi віруси, втрату Вами прибутку чи інформації, несанкціонований доступ або
порушення Ваших пересилань чи Вашої інформації та іншу матеріальну чи нематеріальну
шкоду). Це обмеження відповідальності застосовується незалежно від того, чи стягуються
збитки на основі Умов, у результаті недбалості чи на будь-яких інших підставах, які
виникають у зв’язку з використанням, неможливістю використати або наданням
інформації, послуг, продукції чи матеріалів, доступних на цьому Веб-сайті, i навіть у тому
разі, якщо Компанія або будь-яка Допущена третя особа виявили недбалість або були
попереджені про можливість виникнення таких збитків.

7.2.

Компанія має право в будь-який час без завчасного попередження розширити,
видозмінити, призупинити чи повністю закрити Веб-сайт або будь-яку його частину й не
несе жодної за це відповідальності. Компанія залишає за собою право на зміну цих Умов
без попереднього узгодження та додаткового повідомлення.

7.3.

Цей Веб-сайт може містити згадку або посилання на iншi веб-сайти. Компанія не несе
жодної відповідальності, пов’язаної з використанням таких веб-сайтів. Згадки або
посилання на iншi веб-сайти на даному Веб-сайті надаються лише з метою інформування,
i за жодних обставин це не означає, що Компанія підтримує осіб, які володіють такими
сайтами, чи гарантує якість товарів або послуг, інформація про які міститься на таких вебсайтах, а також відповідає за точність та достовірність розміщеної на таких веб-сайтах
інформації.

7.4.

Погоджуючись з даними Умовами, Ви погоджуєтесь відшкодувати Компанії та будь-якій
Допущеній третій особі, а також їхнім відповідним посадовим особам, директорам,
працівникам, агентам, ліцензіарам та постачальникам, захистити вказаних осіб та
забезпечити їхнє непритягнення до відповідальності у зв’язку зi всіма й будь-якими
збитками, відповідальністю, витратами, збитками, включно з прийнятним
винагородженням юристів та судовими витратами, що виникають у зв’язку чи в результаті
порушення вказаних Умов (включно з, але не обмежуючись, необережними чи
навмисними діями) Вами чи будь-якими іншими особами, що здійснюють доступ на Вебсайт із використанням Вашого iнтернет-пiдключення. У разі, якщо Вашими діями
викликано технічні несправності Веб-сайту чи систем передачі даних мiж Веб-сайтом i
Вами чи іншими особами, Ви погоджуєтесь нести відповідальність за будь-якi збитки,
включно з прийнятним винагородженням юристів та судовими витратами, що виникають
у зв’язку чи в результаті таких несправностей

8.

ЮРИСДИКЦІЯ

8.1.

Дані Умови, а також використання Веб-сайту регулюються законодавством України, i Ви
беззастережно погоджуєтесь з винятковою юрисдикцією судів, розташованих в Україні.

8.2.

Даний Веб-сайт було створено відповідно до законодавства України. Афiлiйованi особи
Компанії та iншi Допущені треті особи здійснюють свою діяльність у різних країнах по
всьому свiту й дотримуються вимог законодавства відповідних юрисдикцій, у яких вони
здійснюють діяльність. Якщо будь-якi матеріали на даному Веб-сайтi чи Ваше
використання цього Веб-сайту порушує законодавство тієї юрисдикції, у якій Ви
перебуваєте в момент доступу до даного Веб-сайту, цей Веб-сайт не призначено для Вас i
Ви не можете використовувати цей Веб-сайт. Ви несете відповідальність за отримання
Вами iнформацiї про законодавство тієї юрисдикції, у якій Ви перебуваєте, i за дотримання
законодавства цієї юрисдикції.

9.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1.

Компанія поважає таємницю Вашого приватного життя. Термін «Конфіденційна
інформація» у цьому Положенні означає відомості, що знаходяться у володінні,
користуванні або розпорядженні Сторін, не є загальновідомими, мають комерційну,
виробничу або іншу цінність для Сторін і щодо яких Сторони вживають розумні заходи з
їхнього нерозголошення стороннім особам.

9.2.

Компанія зобов’язується вживати відповідних заходів для забезпечення безпеки
персональних даних, які Ви надаєте під час користування Веб-сайтом.

9.3.

Користуючись даним Веб-сайтом, Ви висловлюєте свою згоду з даним Положенням про
конфіденційність. Якщо Ви не згодні з даним Положенням про конфіденційність, Ви не
можете користуватися цим Веб-сайтом.

9.4.

Під час вiдвiдання Веб-сайту Ваш браузер автоматично надсилає Компанії адресу
Інтернет-протоколу (IP) i тип браузера, який Ви використовуєте. Компанія не
використовує клiєнтськi маркери для збереження Ваших персональних даних та
iнформацiї про доступ. Ваші персональні данi, зiбранi на цьому Веб-сайтi та/або іншим
чином повiдомленi Компанії, можуть збиратися, використовуватися, зберігатися,
оброблятися, аналізуватися як на території України, так i за кордоном для проведення
маркетингових досліджень, аналізу та створення баз даних з єдиною метою – забезпечити
задоволення Ваших потреб якнайкраще.

9.5.

Погоджуючись з даними Умовами користування та Положенням про конфіденційність, Ви
погоджуєтесь з перерахованими вище умовами та цілями використання Ваших
персональних даних, а також безумовно розумієте та погоджуєтесь, що таке використання
Ваших персональних даних не є підставою для виплати будь-якої винагороди чи
компенсації.

