Ліцензійна угода про використання програми (мобільного додатку)
Ця Ліцензійна Угода (надалі «Договір») укладений між Вами (надалі «Клієнт» або Ліцензіат) та Групою компаній Маркет
Універсал від імені якої діє ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД» (надалі – «D.S.»/Ліцензіар), якою засвідчується право Клієнта на
використання програми (мобільного додатку) у віддаленому доступі, авторське право на яку належить ТзОВ «Маркет
Універсал ЛТД» та регулює процес надання Клієнтом персональної інформації та права на її обробку Ліцензіатом.
1. Визначення термінів
• Володільці Бази персональних даних (надалі БПД) – ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД», ТзОВ «Ваша аптека», ТОВ «Ужфарм», а
також інші юридичні особи, що здійснюють діяльність під торговою маркою «D.S.»;
• Група компаній «Маркет Універсал» – включає такі юридичні особи: ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД», ТзОВ «Ваша аптека»,
ТОВ «Ужфарм», а також інші юридичні особи, що здійснюють діяльність під торговою маркою «D.S.»;
• Згода на обробку персональних даних – надається Клієнтом з моменту підключення до програми (мобільного додатку), та
полягає в наданні Клієнтом згоди на здійснення Групою компаній «Маркет Універсал» будь-яких дій або сукупність дій,
таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем;
• Програма (мобільний додаток) – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому
вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування мобільним телефоном, які приводять його у дію для досягнення
певної мети або результату. Авторське право на програму (мобільний додаток) належить ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД»;
• Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (Клієнта), яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована, що Клієнтом надані ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД» чи іншій юридичній особі, які входять до
складу Групи компаній «Маркет Універсал», при підключенні/реєстрації до програми (мобільного додатку);
• Розпорядником баз персональних даних від Групи компаній «Маркет Універсал» є ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД» (Група
компаній «Маркет Універсал»);
• Суб’єкт персональних даних – фізична особа (Клієнт), персональні дані якої обробляються.
2. Загальні положення
2.1. Для ідентифікації Клієнта в якості правомірного користувача мобільного додатку він повинен зареєструватись для
можливості входу в дану програму. Моментом підключення/реєстрації Клієнта в цій програмі підтверджується його згода на
обробку персональних даних та прийняття умов даного Договору.
2.2. Підключенням до мобільного додатку Ліцензіат отримує не виключне право на користування даним мобільним додатком
протягом всього терміну дії даного Договору. Ліцензіар вправі передавати права передбачені умовами даного і іншим особам.
2.3. Ліцензіат за цією Угодою набуває право використовувати мобільний додаток тільки як довідковий ресурс для свого
інформаційного забезпечення та не вправі передавати право на користування таким мобільним додатком третім особам.
2.4. По закінченні терміну або припиненні дії даного Договору Ліцензіат втрачає право на використання мобільного додатку.
2.5. Відповідальність за достовірність, актуальність даних, вказаних при реєстрації/підключенні до мобільного додатку несе
Клієнт.
2.6. Особа, яка не погоджуєтеся з умовами цього Договору повністю чи частково не отримує статусу Клієнта і не наділяється
правами передбаченими умовами даного Договору.
2.7. Підписанням даного Договору Клієнт надає згоду на отримання СМС, ММС чи іншого роду повідомлення на мобільний
телефон чи електронну пошту.
2.8. Група компаній «Маркет Універсал» має право зберігати Персональні та інші дані Клієнта протягом 10 (десяти) років з дня
отримання таких даних з правом при необхідності в односторонньому порядку продовження цього строку на невизначений
період або до моменту знищення цих даних відповідно до норм чинного законодавства України.
3. Права, обов'язки та відповідальність Сторін Договору
3.1. Якщо Клієнт вважає, що інформація яка міститься в програмі порушує його права, Клієнт зобов'язаний повідомити про це
Ліцензіара й надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Клієнт надасть неправдиву
інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток.
3.2. Клієнту заборонено:
− створювати декілька облікових записів в програмі, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
− надавати в користування свій логін та/або пароль третім особам;
− реєструватись в програмі замість іншої особи;
− намагатися одержати доступ до логіну чи паролю іншого Клієнта будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись,
шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
− порушувати авторські права ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД» (Групи компаній «Маркет Універсал»);
− розміщувати віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність програми.
3.3. Сторона Договору зобов’язана відшкодувати іншій стороні збитки, упущену вигоду чи іншу шкоду, завдану внаслідок
невиконання чи неналежного виконання умов даного Договору.
3.4. Термін дії даного Договору становить 2 (два) роки з моменту підключення/реєстрацїї Клієнта в програмі. У випадку
відсутності заперечень Сторін, даний Договір кожного разу автоматично пролонговується на 1 (один) календарний рік.
3.5. Ліцензіар залишає за собою право в будь-який момент відключити чи блокувати доступ Клієнта до програми;.
3.6. Ліцензіар має право вносити зміни в даний договір шляхом опублікування нового Договору на офіційному сайті
Ліцензіара. У випадку відсутності звернень Клієнта з приводу непогодження з новими умовами Договору, вважається, що такі
умови прийняті Клієнтом.
3.7. Даний Договір належить до Договорів публічної оферти.
3.8. Прийняттям умов цієї Ліцензійної угоди Ліцензіат засвідчує своє приєднання до ліцензійних умов використання
програми/мобільного додатку, а також підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв'язку з
активацією доступу до даної програми та виконувати обов'язки, які виникають у зв'язку з видачею дозволу на її використання.

