Warunki korzystania
z turystyczno-informacyjnego serwisu internetowego
“Any Type Tour” (nadal - Warunki)
1. Postanowienia wstępne
1.1. Ten dokument przedstawia ugodę (dalej - Ugoda) pomiędzy serwisem
internetowym Any Type Tour (dalej ATT) a użytkownikiem sieci nternet
(dalej - Użytkownik), życzącym wykorzystywać turystyczno-informacyjny
serwis, który znajduje się pod adresem: http://www.any-type-tour.com
zgodnie z przepisami tych Warunków.
1.2. Warunki Użytkowania mogą być zmienione przez АТТ bez uprzedniego
zawiadomienia. Zmiana Warunków nabiera mocy prawnej od momentu ich
rozmieszczenia w sieci Internet a wskazanym w tym akapicie adresem,
jeśli inne nie jest przewidziane przez nową zmianę Warunków.
1.3. Korzystanie z zasobów Serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika
na warunki Regulaminu oraz równoznaczne z zawarciem umowy na
korzystanie z podstawowych usług Serwisu. Wykorzystując serwis
Użytkownik potwierdza, że on w stopniu dostatecznym posiada zdolność
do czynności i działań prawnych i ma prawo przyjąć Warunki.
1.4. W przypadku niezgodności z dowolnymi przepisami tych Warunków,
Użytkownik nie posiada prawa do korzystania z Serwisu. Również АТТ
przysługuje prawo zmiany Warunków Korzystania i jeżeli użytkownik nie
zgadza się z nowymi Warunkami, to nie jest uprawniony do pobierania
informacji z Serwisu.
2. Informacja o prawie własności
2.1.

АТТ jest właścicielem serwisu internetowego zamieszczonego w domenie
http://www.any-type-tour.com (dalej – Strona internetowa), a także
dowolnych subdomen danej domeny, prawa do wszystkich materiałów
zamieszczonych na stronie internetowej, włączając prawa o ochronie bazy
danych i związanych z nią kodów, materiałów i danych osobowych,
wygląd, projektowanie i organizację Strony internetowej, jej treść, kod
programowy i materiały, wszelkie prawa własności intelektualnej,
obejmujące, bez ograniczeń, patenty, znaki towarowe, prawa autorskie,
prawa
do
baz
danych,
niemajątkowe (osobiste) prawa,
specjalne prawa i prawa do innych obiektów
intelektualnej
własności.
Wykorzystywanie Strony internetowej nie nadaje Użytkownikowi żadnych
praw własności do treści, kodów, danych albo materiałów, do których
można uzyskać dostęp na stronie internetowej.
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2.3. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania informacji ze strony
internetowej, jej komponentów oraz modyfikowania i publikacja informacji
na innych stronach internetowych bez uzyskania poprzedniego zezwolenia
АТТ pod warunkiem, że informacja, a także autorskie prawa i wskazania
na autorską przynależność będą zachowane bez przemian. Przy czym
rozmieszczenie wstecznej Referencji na Serwis jest obowiązkowe, jeśli nie
uwarunkowano inne.
3. Prawa i zobowiązania Użytkownika
3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z
przepisami prawa i powinien zapoznać się dokładnie z Warunkami
niniejszej Umowy.
3.2. Użytkownik zobowiązuje się nie próbować wyprowadzać kodu źródłowego,
nie dekompilować i nie dezasemblować Serwis, nie modyfikować Serwis,
z wyjątkiem modyfikacji kontentu za pozwoleniem właściciela i nie
stwarzać produkty pochodne na bazie Serwisu albo jego części.
3.3. Użytkownik ma prawa do celów niekomercyjnego użycia instrumentów,
służb i funkcjonalnych możliwości, które nadaje Serwis: aplikacji mobilnej,
widżetu, API.
3.4. Przy osiągnięciu oddzielnych porozumień z Serwisem Użytkownik może
wykorzystywać serwisy płatne w celu komercyjnym czy niekomercyjnym.
3.5. Wykorzystania informacji lub innych elementów zamieszczonych
w Serwisie, może być tylko w ramkach Funkcjonału, oferowanego
przez Serwis. Elementy Serwisu
oraz
informacja,
zamieszczona
w
Serwisie, nie
mogą być wykorzystane w
żaden inny
sposób
bez poprzedniego pozwolenia właściciela. Pod wykorzystaniem są brane
pod
uwagę:
odtwarzania,
kopiowanie,
modyfikowania
lub
rozpowszechnienia informacji na dowolnej podstawie itd.
4. Następujące działania Użytkownika są zabronione:
4.1. Wykorzystywać Serwis dowolnym sposobem, który
normalne funkcjonowanie całości lub części Usług.

może

zakłócić

4.2. Przeprowadzać intelektualną analizę danych, wykorzystywać programyroboty, automatyzowane skrypty czy podobne metody zdobywania
informacji albo innego rodzaju współdziałania z obiektami Serwisu.

4.3. Kopiować, zachowywać dane na nośniki lokalne, skanować albo jakimś
innym sposobem próbować otrzymać / zachować /pracować z informacją S
erwisu, oprócz w warunkach przewidzianych w art.3.
5. Prawa i zobowiązania АТТ:
5.1. Przy naruszeniu przez Użytkownika czynnych Warunków, АТТ może bez
uprzedniego powiadomienia, w trybie jednostronnym, całkowicie lub
częściowo ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu, usunąć dane
Użytkownika, a także odmówić Użytkownikowi w
nadaniu
usług,
nie
odpowiadając za jakąkolwiek szkodę, wyrządzoną Użytkownikowi takimi
działaniami.
5.2. АТТ przysługuje sobie prawo w pełni lub częściowo ograniczyć
funkcjonalność Serwisu z technicznych, technologicznych, profilaktycznych
czy innych przyczyn według własnego uznania bez uprzedniego
powiadomienia Użytkownika.
5.3. АТТ ma prawo wykorzystywać dane Użytkownika
Warunków.
6. Ochrona informacji osobistej
(dalej - informacja osobista )

i

danych

odpowiednio

osobowych

do

art.9

Użytkownika

6.1. АТТ serio odnosi się do ochrony informacji
osobistej
Użytkownika.
Postępujemy zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami w celu
zapewnienia ochrony informacji:
ü nadanie ograniczonego dostępu do informacji osobistej Użytkownika
tylko tym współpracownikom, którym ona jest konieczna do nadania
Użytkownikowi usług;
ü podpisanie przez współpracowników umowy o zachowaniu poufności
informacji Użytkowników;
ü podpisanie umowy między partnerami a
providerami usług АТТ o
zachowaniu
poufności
informacji
osobistej
Użytkownika
i niedopuszczenia do jej niesankcjonowanego użycia.
7. Znaki towarowe:
7.1. Znaki towarowe, logotypy, markery, znaki serwisu i obsługi itd. (ogólnie
„Znaki towarowe”) przedstawione na Stronie internetowej albo w
materiałach,
zamieszczonych
na
Stronie
internetowej,
są
zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi АТТ i
innych właścicieli, i nie mogą być wykorzystane bez ich pozwolenia.
7.2. Niczego, co znajduje się na serwisie internetowym, nie musi rozpatrywać
się jako odmowa przekazania albo innym sposobem jakiejkolwiek licencji

albo prawa do użycia dowolnych znaków towarowych bez pisemnego
pozwolenia АТТ albo pozwolenia trzeciej osoby – właściciela tych praw.
7.3. Użycie Użytkownikiem dowolnego znaku towarowego jako naruszenie
odpowiednich praw surowo zabroniono.
8. Odmowa od odpowiedzialności:
8.1. Serwis oferowany zgodnie z zasadą "jak jest". Otrzymana na
Stronie internetowej informacja może być niepełna albo
niedokładna,
może nie odpowiadać oczekiwaniom
Użytkownika
i
może
ulegać
cząstkowej przemianie i odnowie. Właściciele Serwisu nie niosą
odpowiedzialności za szkodę, która może być wyrządzona Użytkownikowi
albo trzecim osobom przy użyciu Serwisu.
9. POUFNOŚĆ:
9.1. Przyjmując
Warunki,
Użytkownik
potwierdza
przetwarzanie Serwisem jego informacji osobistej.

swoją

zgodę

na

9.2. Przy użyciu Użytkownikami Serwisu odbywa się zbiór
i
przetwarzanie
informacji Użytkownika, a mianowicie:
ü informacja
rejestracyjna, którą Użytkownik
podaje
w trakcie
korzystania z usług Serwisu (imię,
nazwisko, adres poczty
elektronicznej,
numer
telefonu,
informacja
identyfikacyjna,
przeznaczona do potwierdzenia osoby Użytkownika);
ü plików coоkies;
ü adresu IP;
ü całej informacji, otrzymanej Użytkownikiem przy współdziałaniu z
Serwisem.
9.3. АТТ spełnia przetwarzanie informacji osobistej Użytkownika dowolnymi
sposobami w celu nadania Użytkownikowi usług (identyfikacja,
autentykacja,
przekazanie
materiałów informacyjnych za prenumeratą
Użytkownika, odpowiedzi na zapytania i listy Użytkownika, a także inne
działania, konieczne do poprawnego funkcjonowania Serwisu).
9.4. Zbiór i przetwarzanie informacji Użytkownika może spełniać się na
terytorium Ukrainy albo innego państwa, gdzie jest infrastruktura АТТ
(oddziały, filie przedsiębiorstwa). Korzystając z Serwisu i nadając АТТ
osobistą informację Użytkownik wyraża zgodę na zbiór i przetwarzanie
informacji poza zasięgiem Ukrainy.
9.5.

Oprócz wypadków, przewidzianych art.9 tych Warunków, АТТ nie
rozgłasza, nie rozprowadza i nie sprzedaje informacji
osobistej
Użytkownika trzecim osobom albo stronom.

9.6. АТТ ma prawo przekazać informację osobistą Użytkownika całkowicie lub
częściowo trzecim osobom bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika w
następujący sposób:
ü osobom, którym przekazano prawo własności i posiadania Serwisem;
ü osobom, które są powiązane / afiliowane z АТТ, na przykład kompanie,
które mogą być wynajmowane przez АТТ dla obróbki spłat,
przechowywania
danych,
hostingu,
przeprowadzenia
badań
marketingowych, przeprowadzenia audytu, wykonania zamówień;
ü nowemu właścicielowi Serwisu dla obróbki w celach,
przewidzianych
tymi Regułami;
ü innym użytkownikom Serwisu, jeśli w ramach Serwisu
przewidziano
odpowiedni funkcjonał.
9.7. Przy użyciu Użytkownikami Serwisu na stronach internetowych mogą być
obecne kody zasobów Internetu trzecich osób, wskutek czego trzecie
osoby otrzymują dane, zaznaczone w art.9.2. Takimi zasobami Internetu
trzecich osób są:
ü systemy po zbiorze statystyki odwiedzin Serwisu (na przykład Google
Analytics i podobne);
ü socjalne pluginy (bloki) socjalnych sieci (na przykład Facebook);
ü systemy banneropokazów (na przykład, AdRiver i podobne);
ü inne zasoby.
9.8. Użytkownik ma prawa do ochrony swojej informacji osobistej, przewidziane
czynnym ustawodawstwem Ukrainy, w szczególności, Ustawa Ukrainy "O
ochronie osobistych danych".
9.9. Odpowiednio do czynnego ustawodawstwa Ukrainy, Użytkownik ma prawo
odwołać w każdym czasie zgodę na przetwarzanie danych osobowych
drogą:
ü samodzielnego usunięcia informacji zamieszczonej Użytkownikiem na
Stronie internetowej;
ü żądania
usunięcia danych Użytkownika,
wysłanego
na
adres email: info@any-type-tour.com.
9.10. Ujawnienie informacji osobistej nadanej Użytkownikiem może być
zrealizowano tylko odpowiednio do czynnego ustawodawstwa Ukrainy na
wymogu sądu, organów ścigania, w innych wypadkach przewidzianych w
ustawodawstwie Ukrainy.
9.11.

АТТ zastrzega sobie prawo nadawać informację osobistą Użytkownika w
wypadkach, jeśli tego wymaga albo to pozwala ustawodawstwo.

9.12.

АТТ
może
odprawiać
Użytkownikowi
reklamowo-informacyjne
zawiadomienia po elektronowej poczcie o nowych usługach, produktach i
innej informacji, która może zainteresować Użytkownika. Jeśli Użytkownik
nie życzy sobie otrzymywania tego rodzaju materiałów po elektronowej

poczcie on może zmienić ustawienia w osobistym gabinecie.
9.13. Dostęp do wcześniej nadanej informacji osobistej, jej przeglądu i
redagowania Użytkownik może uzyskać w gabinecie Osobistym
Użytkownika.
10. Używanie „cookies” i innych technologii
10.1. АТТ wykorzystuje technologię cookies dla rejestracji Użytkowników
naszych usług, indywidualizacji i optymalizacji pracy ze Stroną
internetową. "Cookies" - to niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na
dysk twardy komputera Użytkownika.
Każdy
taki
plik
zawiera
informację (m.in.
dane
osobowe), która może być odczytana przez serwer domeny, który wydał
Użytkownikowi ten "cookie".
W szczególności w "cookie" zapisuje się data i czas wizyty Strony
internetowej
Użytkownikiem,
informacja
rejestracyjna,
numer
identyfikacyjny seansu, historia przeglądania. "Cookies" robią bardziej
łatwiejsze używanie strony internetowej dla Użytkownika, a mianowicie:
ü "cookies" oszczędzają czas, pozbawiając konieczności wielokrotnie
wprowadzać jedną i tę samą informację,
ü „cookies" pozwalają stronie internetowej rozpoznać
użytkowników
zarejestrowanych i nadać im dostęp do wyników zeszłych poszukiwań,
osobistego gabinetu
ü „cookies" służą do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika,
sprawdzając informację, którą Użytkownik wprowadza przy logowaniu,
i w ten sposób mogą zapobiec oszustwu.
10.2. Czynimy wysiłek po to, żeby zrobić Stronę internetową maksymalnie
wygodną w użyciu. Nasz cel – jeszcze więcej indywidualizować proces
nadawania Użytkownikom Serwisu. Z tym celem АТТ może współpracować
z trzecimi stronami, które wykorzystują "cookies" na Stronie internetowej
w następnych celach:
ü dla ewidencji i analizy ogólnego użycia Strony internetowej i objętości
danych statystycznych dostarczanych przez Użytkowników;
ü dla rejestracji zachowań użytkowników na stronie internetowej, na
przykład przegląd stron, wypełnienia form i nabycia serwerów;
ü dla oceny traffiku w celu ewidencji aktywności;
ü dla przeprowadzenia badań analitycznych i diagnostycznych Strony
internetowej w celu udoskonalenia Strony internetowej i naszych
Serwerów;
ü dla identyfikacji Użytkowników, które korzystają się ze Strony
internetowej po powoływaniu ze stron
internetowych osób
afiliowanych, naszych partnerów albo sponsorów.

10.3. Użytkownik może pozwolić albo zabronić przyjmowania "cookies".
Większość
przeglądarek
internetowych
domyślnie
dopuszcza
przechowywanie ciasteczek, lecz Użytkownik może w każdej chwili
dokonać zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę ciasteczek. Lecz w takim wypadku
Użytkownik nie potrafi zarejestrować się czy korzystać z innych
interaktywnych funkcji naszej Strony internetowej i Serwerów, w których
wykorzystują się "cookies", lecz za Użytkownikiem zachowuje się
możliwość nawigacji po Stronie internetowej.
11. Postanowienia końcowe
11.1. АТТ ma prawo przeprowadzać profilaktyczne prace na Stronie internetowej
z tymczasowym wstrzymaniem działalności Serwisu.
11.2. W przypadku siły wyższej, a także awarii lub usterek w programowo –
aparatnych kompleksach trzecich osób albo działań trzecich osób,
skierowanych na powstrzymanie lub czasowe wstrzymanie funkcjonowania
Serwisu, możliwe wstrzymanie działalności Serwisu bez uprzedniego
powiadomienia Użytkownika.
11.3. АТТ przysługuje sobie prawo według własnego uznania ograniczyć dostęp
Użytkownika do Serwisu (albo do pewnych funkcji Serwisu, jeśli to jest
technologicznie możliwe) przy niejednokrotnym naruszeniu tych
Warunków, albo zastosować do Użytkownika inne środki w celu
dotrzymania wymogów ustawodawstwa albo praw i prawnych interesów
АТТ i trzecich osób.
11.4. Bezczynność ze strony АТТ w przypadku naruszenia przez Użytkownika
albo trzecich osób Przepisów i Warunków nie pozbawia АТТ prawa
stosować odpowiednie działania dla obrony swoich interesów później.
11.5. Te Warunki regulują się i tłumaczą się odpowiednio do czynnego
ustawodawstwa Ukrainy. Pytania, nieuregulowane tymi postanowieniami,
podporządkowują
się
rozwiązaniu
odpowiednio
do
czynnego
ustawodawstwa Ukrainy.
11.6. Jeśli z pewnych przyczyn jeden albo kilka przepisów Warunków będą
uznane za nieważne albo niemające osobowości prawnej to nie wpływa na
rzeczywistość albo stosowanie innych przepisów Warunku.
11.7. Te Warunki są składane w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim,
polskim i są zamieszczone na odpowiednich stronach w Witrynie. W razie
rozbieżności tekstu Warunków w innym języku z ich wersją
ukraińskojęzyczną, stosują się przepisy wersji ukraińskojęzycznej tych
Warunków.

11.8. Użytkownicy lub inne osoby, które uważają, że ich prawa i interesy są
naruszone przez działania АТТ, mogą zgłaszać reklamacje dotyczące
funkcjonowania Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej (na
info@any-type-tour.com.). Rozpatrzeniem reklamacji zajmuje się służba
wsparcia technicznego АТТ w zwykłym trybie rozpatrywania reklamacji,
które nadchodzą.
11.9. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu
Użytkownik lub trzecia osoba może skierować na adres służby wsparcia
technicznego: info@any-type-tour.com.
Dziękujemy wam za sumienne użycie naszych usług
i szacunek do innych użytkowników Internetu!

