Умови використання
туристично-інформаційного інтернет-сервісу
“Any Type Tour” (надалі – Умови)
1. Загальні положення
1.1. Цей документ являє собою угоду (далі - Угода) між інтернет-сервісом
Any Type Tour (далі - ATT) та користувачем мережі Інтернет (далі Користувач), бажаючим використовувати туристично-інформаційний
сервіс, який розташований за адресою: http://www.any-type-tour.com
відповідно до положень цих Умов.
1.2. Дані Умови можуть бути змінені АТТ без будь-якого спеціального
повідомлення. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її
розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою,
якщо інше не передбачено новою редакцією Умов.
1.3. Почавши використовувати Сервіс, Користувач тим самим підтверджує,
що він прийняв Умови в повному обсязі, без будь-яких застережень і
вийнятків. Використовуючи сервіс Користувач підтверджує що він
володіє достатнім ступенем право - та дієздатності і має право прийняти
ці Умови.
1.4. У разі незгоди з будь-якими положеннями цих Умов, Користувач не в
праві використовувати Сервіс. У разі, якщо АТТ були внесені які-небудь
зміни в Умови, з якими Користувач не згоден, останній зобов’язаний
припинити використання Сервісу.
2. Право власності
2.1. АТТ є власником Веб-сайту, розташованому на домені http://www.anytype-tour.com (далі - Сайт ), а також будь-яких субдоменах даного
домену, всіх прав на всі об’єкти, розміщені на Сайті, включаючи базу
даних, а також на пов’язані з ними коди, дані і матеріали, зовнішній
вигляд, дизайн і організацію Сайту, зміст, програмний код, дані і
матеріали Сайту, включаючи, але не обмежуючись, всіма і будь-якими
авторськими правами, правами на товарні знаки, патентними правами,
правами
на
бази
даних,
особистими
немайновими
правами,
спеціальними правами і права на інші об’єкти інтелектуальної власності.
Використання Сайту не наділяє Користувача правами власності на будьякий контент, код, дані або матеріали, доступ до яких він може
отримати на цьому Сайті.
2.2. Права власності на карти, які використовуються Сервісом для
відображення інформації, належать американській публічній корпорації
Google Inc.
2.3. Копіювання або розповсюдження інформації з Сайту, його компонентів,
або зміна і публікація інформації Сайту на інших сайтах – заборонено,
без отримання попереднього дозволу АТТ за умови, що інформація, а
також всі авторські права і вказівки на авторську приналежність,
зберігаються без змін. При цьому розміщення зворотного посилання на
Сервіс є обов’язковим, якщо не обумовлено інше.

3. Права та обов’язки Користувача
3.1. Користувач зобов’язується дотримуватися цих Умови і своєчасно
ознайомлюватися з діючою редакцією Умов.
3.2. Користувач зобов’язується не досліджувати код, не декомпілювати і не
дизасемблювати Сервіс, не модифікувати Сервіс, за винятком
модифікації контенту з дозволу правовласника, і не створювати похідні
продукти на базі Сервісу або його частин.
3.3. Користувач має право некомерційного використання всіх інструментів,
служб і функціональних можливостей, що надаються Сервісом через
розроблені сервіси: мобільний додаток, віджет, API.
3.4. При досягненні окремих домовленостей з Сервісом Користувач може
використовувати сервіси платно в комерційних чи некомерційних цілях.
3.5. Використання інформації, а також будь-яких інших елементів Сервісу,
можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Сервісом. Ніякі
елементи Сервісу, а також будь-яка інформація, розміщена в рамках
Сервісу, не можуть бути використані іншим чином без попереднього
дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі у тому
числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій
основі і т.п.
4. Користувачеві забороняються наступні дії:
4.1. Використовувати Сервіс будь-яким способом, який може перешкодити
його нормальному функціонуванню.
4.2. Проводити інтелектуальний аналіз даних, використовувати програмироботи, автоматизовані скрипти або подібні методи для збору інформації
або для іншого роду взаємодії з об’єктами Сервісу.
4.3. Копіювати, зберігати дані на локальні носії, сканувати, або будь-яким
іншим
способом
намагатися
отримати/зберегти/працювати
з
інформацією Сервісу, крім передбачених п.3 даних Умов способів.
5. Права та обов’язки АТТ
5.1. При порушенні Користувачем чинних Умов АТТ вправі без попереднього
повідомлення, в односторонньому порядку, повністю або частково
обмежити функціональність або доступ Користувача до Сервісу,
видалити всі дані Користувача, а також відмовити Користувачеві в
подальшому наданні послуг, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка
може бути заподіяна Користувачеві такими діями.
5.2. АТТ залишає за собою право повністю або частково обмежувати
функціональність Сервісу з технічних, технологічних, профілактичних
чи інших причин на свій власний розсуд без попереднього повідомлення
Користувача.
5.3. АТТ має право використовувати дані Користувача відповідно до п.9 цих
Умов.

6. Захищеність особистої інформації і персональних даних
Користувача (далі - Персональна інформація)
6.1. АТТ серйозно ставиться до захисту Персональної інформації
Користувача. Ми дотримуємося загальноприйнятих стандартів для
захисту такої інформації, в тому числі без обмежень:
- надання обмеженого доступу до Персональної інформації Користувача
тільки тим співробітникам, яким вона необхідна для надання
Користувачеві послуг;
- підписання співробітниками договорів про конфіденційність для
захисту Користувачів та іншої конфіденційної інформації;
- підписання партнерами – провайдерами послуг АТТ договорів про
конфіденційність з метою забезпечення збереження конфіденційності
Персональної
інформації
Користувача
і
недопущення
її
несанкціонованого використання.
7. Товарні знаки
7.1. Товарні знаки, логотипи, маркери, знаки сервісу та обслуговування,
торгові найменування і т.п. (в сукупності - «Товарні знаки»),
представлені на Сайті або в матеріалах, розміщених на Сайті, є
зареєстрованими і незареєстрованими Товарними знаками АТТ та інших
власників, і не можуть бути використані без їх дозволу.
7.2. Ніщо, що міститься на Веб-сайті, не повинно розглядатися як передача
шляхом відмови або іншим способом будь-якої ліцензії або прав на
використання будь-яких товарних знаків без письмового дозволу АТТ
або дозволу третьої особи - власника цих прав.
7.3. Використання Користувачем будь-якого товарного знаку в порушення
відповідних прав суворо заборонено.
8. Відмова від відповідальності
8.1. Сервіс надається на умовах «як є». Отримана на Сайті інформація може
бути неповною або неточною та може не відповідати очікуванням
Користувача і за своєю природою може підлягати частковій зміні та
оновленню. Правовласники Сервісу не несуть відповідальності за
можливу шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві або третім
особам при використанні Сервісу.
9. Конфіденційність
9.1. Приймаючи Умови, Користувач підтверджує свою згоду на обробку
Сервісом його Персональної інформації.
9.2. При використанні Користувачами Сервісу здійснюється збір і обробка
інформації користувача, а саме:
- реєстраційна інформація, що надається Користувачем в процесі
користування Сервісом (прізвище, ім’я, по-батькові, Е-mail,
контактний телефон, ідентифікаційна інформація, призначена для
підтвердження особи Користувача);
- файлів coоkies;
- IP- адреси;

- всієї інформації, отриманої Користувачем при взаємодії з Сервісом.
9.3. АТТ здійснює обробку Персональної інформації Користувача будь-якими
способами з метою належного надання Користувачеві послуг
(ідентифікація, аутентифікація, передача інформаційних матеріалів за
підпискою Користувача, відповіді на запити та листи Користувача, а
також інші дії, час від часу необхідні для належного надання Сервісу).
9.4. Збір та обробка інформації Користувача для використання,
передбаченого даними Умовами, може здійснюватись на території
України або будь-якої іншої країни, де є інфраструктура АТТ (філіали,
дочірні підприємства, представництва). Користуючись Сервісом та
надаючи АТТ інформацію про себе Користувач дає свою згоду на такого
роду збір і обробку інформації за межами України.
9.5. Крім випадків, передбачених п.9 цих Умов, АТТ не розголошує, не
розповсюджує та не продає персональну інформацію Користувача
третім особам або сторонам.
9.6. АТТ має право передати Персональну інформацію Користувача повністю
або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у
наступних випадках:
- особам, у відання, володіння або власність яких передано Сервіс;
- особам, що є пов’язаними/афілійованими з АТТ, наприклад компанії,
що можуть бути найняті АТТ для обробки платежів, зберігання даних,
хостингу, проведення маркетингових досліджень, проведення
аудиту, виконання замовлень;
- новому власнику Сервісу для обробки в цілях, передбачених цими
Правилами;
- іншим користувачам Сервісу, якщо в рамках Сервісу передбачено
відповідний функціонал.
9.7. При використанні Користувачами Сервісу на Інтернет - сторінках Сервісу
можуть бути присутніми коди Інтернет-ресурсів третіх осіб, внаслідок
чого такі треті особи отримують дані, зазначені в п.9.2.
Такими Інтернет-ресурсами третіх осіб є:
- системи по збору статистики відвідувань Сервісу (наприклад Google
Analytics і т.п.);
- соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook,
тощо);
- системи банеропоказів (наприклад, AdRiver і т.п.);
- інші ресурси.
9.8. Користувач має всі права щодо захисту його Персональної інформації,
передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України
«Про захист персональних даних».
9.9. Відповідно до чинного законодавства України, Користувач має право на
відкликання згоди на обробку його персональних даних шляхом:
- самостійного видалення раніше розміщеної Користувачем інформації
на Сайті;
- запиту на видалення даних Користувача, відправленого за адресою:
info@any-type-tour.com.
9.10. Розкриття наданої Користувачем Персональної інформації може бути

здійснено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу
суду, правоохоронних органів, в інших передбачених законодавством
України випадках.
9.11.
АТТ зберігає за собою право надавати Персональну інформацію
Користувача у випадках, якщо цього вимагає або це дозволяє
законодавство.
9.12. АТТ від свого імені може відправляти Користувачеві рекламноінформаційні повідомлення по електронній пошті про нові послуги,
продукти та іншу інформацію, що може зацікавити Користувача. Якщо
Користувач не бажає отримувати рекламно-інформаційні матеріали по
електронній пошті він може змінити налаштування в Особистому
кабінеті.
9.13. Доступ до раніше наданої Персональної інформації, її перегляду та
редагування Користувач може отримати в Особистому кабінеті
Користувача.
10. Використання “куки” та інших технологій
10.1. АТТ використовує технологію “куки” (cookies) для реєстрації
користувачів наших послуг, індивідуалізації та оптимізації роботи з
Сайтом. “Куки” – це невеликі текстові файли, які записуються на
жорсткий диск комп’ютера Користувача. Кожен такий файл містить
інформацію (в т.ч. Персональні дані), яка надалі може бути зчитана
веб-сервером домена, що видав Користувачу цей “куки”. Зокрема в
“куки” записується дата та час візиту Сайту Користувачем,
реєстраційна інформація, ідентифікаційний номер сеансу, історія
відвідин.
“Куки” роблять користування Сайтом в багатьох відношеннях більш
зручним для Користувача, а саме:
- “куки” економлять час, позбавляючи від необхідності багаторазово
вводити одну і ту ж інформацію,
- “куки” дозволяють Сайту впізнавати зареєстрованих користувачів
при повторних його відвідинах і надавати їм доступ до результатів
минулих пошуків, Особистого кабінету,
- “куки” дозволяють захистити безпеку Користувача, перевіряючи
інформацію, яку Користувач вводить при логуванні, і таким чином
можуть запобігти шахрайству.
10.2. Ми прикладаємо зусилля для того, щоб зробити Сайт максимально
зручним у використанні. Наша мета – ще більше індивілізувати процес
надання Користувачам Сервісу. З цією метою АТТ може співробітничати
з третіми сторонами, які використовують “куки” на Сайті з наступною
метою:
- для обліку та аналізу сукупного використання Сайту та об’єму
статистичних даних від Користувачів;
- для реєстрації поведінки Користувачів на Сайті, наприклад, відвідин
сторінок, заповнення форм і придбання сервісів;
- для оцінки трафіку з метою обліку активності;

- для проведення аналітичних досліджень і діагностики працездатності
Сайту з метою вдосконалення Сайту та наших Сервісів;
- для визначення Користувачів, що потрапляють на Сайт по посиланню
з сайтів афільованих осіб, наших партнерів або по спонсорських
посиланнях.
10.3.
Користувач може дозволити або заборонити приймати “куки”.
Більшість браузерів автоматично приймають “куки”, але, як правило,
Користувач може змінити налаштування браузера таким чином, щоб
заборонити їх використання. Якщо Користувач заблокує “куки”,
можливо, він вже не зможе зареєструватися чи користуватися іншими
інтерактивними функціями нашого Сайту та Сервісів, в яких
використовуються
“куки”,
але
за
Користувачем
зберігається
можливість навігації по Сайту.
11. Прикінцеві положення
11.1. АТТ має право проводити профілактичні роботи на Сайті з тимчасовим
призупиненням роботи Сервісу.
11.2. У разі настання форс - мажорних обставин, а також аварій або збоїв у
програмно - апаратних комплексах третіх осіб, або дій третіх осіб,
спрямованих на призупинення або припинення функціонування
Сервісу, можливе припинення роботи Сервісу без попереднього
повідомлення Користувачів.
11.3. АТТ залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ
Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це
можливо технологічно) при неодноразовому порушенні цих Умов, або
застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог
законодавства або прав і законних інтересів АТТ та третіх осіб.
11.4. Бездіяльність з боку АТТ у разі порушення Користувачем або третіми
особами положень Умов не позбавляє АТТ права застосовувати
відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше.
11.5. Ці Умови регулюються і тлумачаться відповідно до чинного
законодавства України. Питання, не врегульовані цими Умовами,
підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
11.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Умов
будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не
впливає на дійсність або застосованість інших положень Умови.
11.7. Ці Умови складені українською, російською, англійською, польською
мовами, розміщені на відповідних мовних сторінках Сайту. У разі
розбіжності тексту Умов на іншій мові з їх українськомовною версією,
застосовуються положення українськомовної версії цих Умов.
11.8. Користувачі або інша особа, які вважають, що їхні права й інтереси
порушені через дії АТТ, можуть направити претензію за адресою:
info@any-type-tour.com. Розглядом претензій займається Служба
технічної підтримки АТТ відповідно до загального порядку розгляду
запитів, що надходять.
11.9. З питань роботи Сервісу Користувач або будь-яка третя особа можуть

	
  

звертатися до Служби технічної підтримки за адресою: info@any-typetour.com.	
  

Дякуємо	
  вам	
  за	
  сумлінне	
  користування	
  нашими	
  послугами	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
і	
  повагу	
  до	
  інших	
  користувачів	
  Інтернету!	
  

