УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
Цей розділ присвячений роз'ясненню умов використання, на яких ви
можете використовувати сайт ukactivitis.com (надалі - «сайт»), будучи
гостем або зареєстрованим користувачем. Використання сайту включає
доступ, перегляд або, якщо це передбачено технічно, реєстрацію для
використання сайту.
Цей сайт належить компанії "Activitis". Будь-яке посилання на
"Activitis", "Актівітіс" або "Компанію" слід розцінювати як посилання на
компанію "Activitis". Будь ласка, уважно прочитайте ці умови
використання, перш ніж ви почнете користуватися сайтом, так як вони
будуть застосовуватися до використання вами сайту.
Використовуючи сайт, ви підтверджуєте, що приймаєте ці умови
використання та погоджуєтеся дотримуватися їх.
Застереження про відповідальність
Матеріали на сайті надають загальну інформацію і не містять
конкретних фінансових консультацій або інших професійних порад. Ви
повинні отримати професійні або спеціальні рекомендації, перш ніж
приймати або утримуватися від будь-яких дій на основі інформації на
сайті. Для отримання інформації з конкретних питань в сфері управління
фінансами та нерухомістю, будь ласка, пишіть нам на пошту
office@activitis.com.ua.
Activitis не несе відповідальності за будь-які рішення, дії або
наслідки, які були зроблені / наступили в результаті ознайомлення /
використання / неможливості використання матеріалів, доступних на
сайті.
Ми докладаємо розумні зусилля для оновлення інформації на сайті,
але в той же час ми не даємо ніяких гарантій, неявних або інших, про те,
що зміст на сайті є точним, повним або актуальним щохвилини.
Зміни в цій Угоді
Поточне оновлення Умов використання сайту діє від 17 жовтня 2019
року. Зверніть увагу, що в разі зміни умов, описаних в цій політиці
конфіденційності, Activitis докладе розумних заходів для того, щоб
проінформувати вас до введення таких змін.
Зміни на сайті
Ми можемо час від часу оновлювати сайт і в будь-який час
змінювати контент. Однак врахуйте, що будь-який контент на сайті може
виявитися застарілим в будь-який момент часу, і ми не зобов'язані
оновлювати його. Ми не гарантуємо, що сайт або будь-який контент на
ньому будуть вільні від помилок або упущень.
Попередня інформація
Багато інтернет-сторінок містять ряд попередніх зауважень і
відомостей, заснованих на ситуаційному аналізі, даних, нормах і / або

обставин, які діяли в момент підготовки і розміщення інформації на сайті.
Така інформація відображає актуальні на момент висловлювання уявлення
і її слід розглядати з урахуванням поправок, які може внести майбутнє.
Фактичні результати можуть значно відрізнятися в силу впливу різних
чинників, в тому числі, наприклад, в силу зміни загальної економічної
ситуації або умов ділової активності, зміни умов конкуренції, а також
зміни в законодавстві. Activitis не несе зобов'язань за оновлення
інформації, що відноситься до майбутнього.
Доступ до сайту
Доступ до сайту надається безкоштовно. Ми не гарантуємо, що сайт
або будь-який контент на ньому завжди будуть доступні або доступ буде
безперебійним. Ми можемо призупинити, зняти, припинити або змінити
всю, або будь-яку частину сайту без попереднього повідомлення. Ми не
будемо нести відповідальності, якщо з якої-небудь причини сайт
недоступний в будь-який час або в будь-який період.
Права інтелектуальної власності
Activitis © 2020
Всі права захищені.
Авторські права належать Activitis. Ми є власником і ліцензіатом
усіх прав на інтелектуальну власність на сайті і в матеріалах,
опублікованих на ньому. Всі тексти, фотографії, малюнки, звукові, відеота анімаційні файли, а також їх композиційне оформлення захищені
авторським правом та іншими законами про захист інтелектуальної
власності.
Не допускається їх копіювання, зміна або використання на інших
сайтах в комерційних чи інших цілях. Деякі розділи сайту Activitis можуть
містити зображення, авторські права на які належать третім особам.
Окремі користувачі можуть мати доступ і завантажувати матеріали,
які є змістом цього сайту. Інтернет-сайт за замовчуванням не надає ніяких
ліцензійних прав або дозволів на використання інтелектуальної власності
Activitis, таке відтворення можливе виключно на основі тимчасового
доступу до інформації з нашого письмового дозволу.
Збір і використання особистої інформації
Ви можете користуватися сайтом Activitis, не розголошуючи
особисту інформацію. Ваші персональні дані, наприклад, прізвище,
адресу, номер телефону, адреса електронної пошти і т. д. зберігаються
тільки в тому випадку, якщо Ви надасте нам таку інформацію для
замовлення послуг і / або використання форм на сайті.
Activitis використовує Ваші персональні дані в цілях технічного
адміністрування сторінок сайту, управління клієнтською базою і
маркетингу, причому в виключно необхідному для цього обсязі.
Політика конфіденційності

Електронні повідомлення від Activitis і вкладені файли є
конфіденційними і можуть охоронятися законом. Якщо Ви не є адресатом,
будь-яке розкриття, відтворення, поширення, розголошення або
використання цих слів строго заборонено. Якщо Ви отримали
повідомлення помилково, будь ласка, негайно повідомте відправнику і
видаліть отримане повідомлення.
Будь ласка, не відправляйте нам ніякої інформації, яку Ви або
хто-небудь інший вважаєте конфіденційною або таємною до того моменту,
поки ми офіційно не погодимося представляти Ваші інтереси в цьому
питанні. Будь-яка інформація, відправлена 
нам, перш ніж ми погодимося
представляти Ваші інтереси, не може бути захищена від розголошення.
Відсутність помилок в електронному повідомленні не може бути
гарантована, оскільки інформація може бути перехоплена, перекручена,
втрачена, знищена, доставлена 
із запізненням або в неповному вигляді. З
урахуванням цього відправник не бере на себе відповідальності за будь-які
помилки або упущення в цьому повідомленні, які виникають внаслідок
передачі електронною поштою.
Зв'язок з сайтом
Інформація представлена 
компанією "як вона є" без гарантій
будь-якого роду, фактичних або які маються на увазі. Якщо сайт містить
посилання на інші сайти та ресурси, надані третіми особами, ці посилання
надаються тільки для вашої інформації. Ми не контролюємо вміст цих
сайтів або ресурсів.
Ви можете посилатися на домашню сторінку сайту, якщо це
зроблено справедливим і законним чином і не завдає шкоди нашій
репутації.
Cookies
Сайт використовує невеликі файли - cookies, які допоможуть вам
індивідуально використовувати сайт. Cookies - це невеликі файли, що
зберігаються на жорсткому диску
Вашого комп'ютера або на телефоні. Вони полегшують навігацію,
роблять відвідування сайту більш зручним. Cookies також допомагають
нам у визначенні найбільш популярних тематичних розділів нашого
контенту, що дозволяє нам більш цілеспрямовано адаптувати зміст
сторінок сайту до Ваших потреб, і покращувати контент в Ваших
інтересах. Персональні дані зберігаються в cookies тільки в тому випадку,
якщо Ви даєте на це дозвіл.
Перегляди сайту можливі і без cookies. У більшості браузерів
прийом cookies здійснюється автоматично. Збереженню cookies на
Вашому жорсткому диску Ви можете перешкодити, заблокувавши в
настройках браузера опцію «прийом cookies». Ви можете також в

будь-який час видалити cookies, що знаходяться на жорсткому диску
Вашого комп'ютера.
Зверніть увагу, що ці умови використання, їх предмет і їх зміст
регулюються Українським законодавством. Ви згодні з тим, що суди
України матимуть виняткову юрисдикцію.
Якщо у вас залишилися питання, зв'яжіться з нами, використовуючи
контакти нижче:
+38 (044) 465-66-01
office@activitis.com.ua
Дякуємо, що відвідали наш сайт

