ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ НА САЙТІ – «18» січня 2022 року

Публічний договір (оферта)
Правила користування веб-сайтом SalesDoubler

1. Загальні положення
1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі – "Оферта") Товариства з обмеженою
відповідальністю "СЕЙЛЗДАБЛЕР" юридична особа відповідно до законодавства України,
код в ЄДРПОУ 38981229 (далі – "Компанія"), яка адресована невизначеному колу осіб,
укласти договір про надання послуг (далі – "Договір") на викладених в цій Оферті умовах,
включаючи всі її додатки.
1.2. Компанія публікує цей Публічний договір (оферту) на веб-сайті https://salesdoubler.ua/.
Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті https://salesdoubler.ua/.
1.3. Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, ця Оферта є публічним
договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична
або юридична особа (Користувач) зобов'язується виконувати умови цього Договору,
доповнень і додатків до нього.
1.4. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке
значення:
● Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЙЛЗДАБЛЕР", код ЄДРПОУ
38981229, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 13-В;
● Партнер Компанії – особа, яка перебуває з Компанією у договірних відносинах та надає
згоду на використання рекламних та/або інформаційних матеріалів, що їй належить, з
метою залучення Клієнтів;
● Профіль Партнера Компанії – веб сторінка на веб-сайті SalesDoubler
(https://salesdoubler.ua/) на якій розміщений рекламний та/або інформаційний матеріал
Партнера Компанії та умови його використання;
● Сайт (Портал) – веб-сайт SalesDoubler - сукупність програмних і апаратних засобів,
результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу SalesDoubler, який
розміщений в мережі Інтернет за адресою https://salesdoubler.ua/ і знаходиться в
розпорядженні і користуванні Компанії на підставі ліцензійного договору з власником
Сайту, а також Інтернет-сторінок Виконавців, створених за допомогою онлайн сервісу
SalesDoubler;
● Адміністрація Сайту – Товариство з обмеженою відповідальністю " СЕЙЛЗДАБЛЕР " і /
або інші особи (субпідрядники), уповноважені належним чином Компанією на управління
Сайтом і надання Сервісів Користувачам при використанні Сайту відповідно до цього
Договору;
● Сервіси Компанії – сукупність програмних і апаратних засобів, що надаються Компанією
у користування, відповідно до цього Договору для Користувачів на платній або
безоплатній основі в тому числі, але не виключно: послуги реєстрації Користувачів,
створення Облікового запису (Особистого кабінету), надання інформації;
● Користувач (Веб-майстер / Виконавець) – будь-яка дієздатна та правоздатна фізична
особа, фізична особа-підприємець яка досягла 18-го віку або юридична особа, яка прийняла
умови цієї Оферти, користується Сервісами Компанії та який використовує сервіс
відповідно до умов цієї Оферти та відповідного Договору;

●

●

Партнер Користувача (Веб-майстра / Виконавця) – особа, яка перебуває з Виконавцем
у договірних відносинах та залучена Виконавцем для здійснення своєї господарської
діяльності як субпідрядник у розумінні статті 838 Цивільного кодексу України;
Клієнт – фізична особа, що відвідує Ресурс розповсюдження рекламних та/або
інформаційних матеріалів Виконавця та/або Партнерів Виконавця та/або Партнерів
Компанії;

2. Предмет договору
2.1. В порядку та на умовах визначених в цьому Договорі, Компанія надає доступ за допомогою
мережі Інтернет до комп’ютерної програми «Рекламно-аналітична платформа
SalesDoubler» та розміщена на Сайті Компанії за посиланням https://salesdoubler.ua/;
2.2. Акцептом, моментом повного підтвердження і беззастережного прийняття всіх умов
Оферти, її додатків, правил, доповнень, які є її невід'ємними частинами, є момент будь-якої
взаємодії Користувача з Сайтом в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті,
фактичне користування Сервісами Сайту та інше. Отримання доступу до всіх доступних
Сервісів Сайту здійснюється після підписання Угоди про приєднання до публічного
договору у формі, передбаченої Розділом 10 цієї Оферти;
2.3. Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті означає, що Користувач ознайомлений,
розуміє і беззастережно приймає умови цієї Оферти в повному обсязі без застережень і
обмежень;
2.4. Компанія має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх
або частини послуг з використання та/або доступу до Сайту;
2.5. Користувач має право використовувати Сайт для здійснення господарської діяльності у
сфері розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, що належать
Партнерам Компанії, з ціллю залучення Клієнтів на умовах цієї Оферти;
3. Порядок використання Користувачем Сайту SalesDoubler
3.1. Користувачу дозволяється:
3.1.1. Використовувати та розповсюджувати на своїх веб-сайтах та/або веб-сайтах Партнера
Користувача рекламний та/або інформаційний матеріал Партнера Компанії на умовах,
визначених цією Офертою та профілем Партнера Компанії з дотриманням норм чинного
законодавства України;
3.1.2. Рекламний та/або інформаційний матеріал Партнерів Компанії та правила їх використання
визначені цією Офертою та на Сайті у профілі Партнера Компанії;
3.1.3. Збирати персональні дані Клієнтів з використанням рекламних та/або інформаційних
матеріалів Партнерів Компанії на умовах, визначених цією Офертою та на Сайті у профілі
Партнера Компанії з дотриманням норм чинного законодавства України про захист
персональних даних;
3.1.4. Передавати Компанії персональні дані Клієнтів, які виявили намір скористатися послугами
Партнера Компанії, якщо на таку передачу була отримана згода Клієнта;
3.2. Користувачу забороняється:
3.2.1. Використовувати інформацію, розміщену на Сайті з порушенням вимог чинного
законодавства України, цього Договору та/або умов, визначених у профілі Партнера
Компанії;
3.2.2. Збирати персональні дані Клієнтів, з використанням рекламних та/або інформаційних
матеріалів Партнерів Компанії, та/або передавати їх Компанії з порушенням вимог чинного
законодавства України про захист персональних даних;

3.2.3. Здійснювати будь-яке втручання в роботу Сайту, копіювати або інших чином
використовувати будь-яку складову Сайту;
3.2.4. використовувати Сайт для здійснення господарської діяльності у сфері розповсюдження
рекламних та/або інформаційних матеріалів, що належать Партнерам Компанії, з ціллю
залучення Клієнтів з використанням заборонених каналів трафіку та слів.
3.2.5. Повний перелік заборонених каналів трафіку та слів знаходиться в профілях Партнерів
Компанії за посиланням: https://salesdoubler.ua/;
4. Права і обов'язки Компанії
4.1. Компанія зобов’язана забезпечити доступ до Сайту з урахуванням положень цієї Оферти;
4.2. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія залишає за собою право на свій власний
розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, обмежувати
або припиняти доступ Користувача до Сервісів Сайту Компанії в будь-який час з будь-якої
причини за умови направлення відповідного письмового повідомлення Користувачу;
4.3. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі
Сайту без узгодження з Користувачем;
4.4. У разі порушення Користувачем умов цієї Оферти, норм чинного законодавства України
та/або міжнародно-правових актів, наявність судових/виконавчих/адміністративних та/або
інших проваджень щодо Користувача та/або участь у який приймає Користувач, вчинення
Користувачем дій/бездіяльності що шкодить та/або може зашкодити діловій репутації
Компанії, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого
Користувача до будь-якого з Сервісів Сайту Компанії в односторонньому порядку в будьякий час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна
Користувачеві такими діями;
4.5. Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі
електронних повідомлень на адреси електронної пошти, номери мобільних телефонів,
соціальні мережі Користувача що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу
інформацію, що стосується використання Сервісів Сайту Компанії;

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5. Умова про інтелектуальну власність
Сукупність програм, даних, торговельних марок, об'єктів інтелектуальної власності, у тому
числі, об'єктів авторського права і інших об'єктів, окрім випадку, передбаченого п.5.3. цієї
Оферти, що використовуються на Сайті або є складовою Сайту, є інтелектуальною
власністю Компанії і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України,
а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями;
Використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших
об'єктів, які входить до складу Сервісів Компанії, крім дозволеного в цій Оферті, без
дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити
причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової
відповідальності відповідно до законодавства України;
Рекламний та/або інформаційний матеріал, що був наданий Партнером Компанії та
знаходиться у профілі Партнера Компанії, є його власністю;
Користувачу заборонено використовувати об’єкти інтелектуальної власності, які належать
Компанії та/або Партнеру Компанії не в цілях виконання цієї Оферти;
Користувачу заборонено змінювати у будь-який спосіб рекламний та/або інформаційний
матеріал що був наданий Партнером Компанії та знаходиться у профілі Партнера Компанії
або іншу інформацію, що знаходиться на Сайті;

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. Відповідальність Сторін. Обмеження відповідальності
У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань відповідно до умов
цієї Оферти, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цією
Офертою. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані документально підтверджені
збитки, спричинені порушенням умов цієї Оферти та/або чинного законодавства України,
у повному розмірі;
Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і
затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого
обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження
доступу Користувача до Сервісів. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші
проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або
провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв
сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування
і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку,
задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів Компанії;
Компанія не відповідає за відповідність Сервісів Компанії цілком або його частин
очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісів Компанії,
припинення доступу Користувача до Сервісів Компанії, а також за збереження Логіна і
пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів Компанії, з причин, пов'язаних з
технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує
Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки;
Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за
будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані,
шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів
Компанії, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до
комунікацій Користувача третіх осіб;
Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за
будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду які виникли у зв’язку з
використанням рекламних та/або інформаційних матеріалів, що належать Партнерам
Компанії та/або іншою інформацією, яка розміщена на Сайті;
Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за
будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду які виникли у зв’язку з
обробленням/використанням/розповсюдженням персональних даних Клієнтів;

7. Обробка персональних даних
7.1. Обробка персональних даних Користувача:
7.1.1. Обробка персональних даних Користувачів здійснюється відповідно до Конституції
України, Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативноправових актів та умов, викладених у цьому Договорі;
7.1.2. Користувач, при реєстрації на Сайті, надає добровільну згоду щодо надання дозволу
на обробку його персональних даних, а саме 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;
7.1.3. Компанія може збирати та обробляти наступні дані Користувача, проте не виключно:
● ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, адреса фактичного проживання, місце
реєстрації, стать, сімейний стан, серія та номер паспорту, фотографія, дані
уповноваженої особи Користувача, найменування Користувача, реквізити
Користувача, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса
місцезнаходження Користувача, інші контакті дані за бажанням Користувача;

7.1.4. Мета обробки персональних даних Користувачів:
● здійснення Компанією своїх зобов’язань за цим Договором;
● надсилання повідомлень інформаційного, рекламного, маркетингового та ін.
характеру;
● надання інформації про послуги, які надаються Компанією, про виконання або
невиконання договірних зобов’язань;
● надання інформації пов’язаної з проведенням конкурсів, розіграшів, промо-акцій, в
тому числі оголошення переможців і вручення призів переможцям;
● передача даних Користувача до Партнера Компанії у випадку використання
рекламних та/або інформаційних матеріалів, що належать Партнерам Компанії з
порушенням умов, передбаченим цим Договором;
● на вимогу державних органів за офіційними запитами державних органів;
7.2. Обробка персональних даних Клієнта:
7.2.1. Користувач, збираючи персональні дані Клієнтів з використанням рекламних та/або
інформаційних матеріалів Партнерів Компанії та/або Компанії зобов’язаний отримати
згоду такого Клієнта на обробку його персональних даних та передачу їх Компанії та
Партнеру Компанії з дотриманням норм чинного законодавства України про захист
персональних даних;
7.2.2. Згода Клієнта на обробку персональних даних має бути наступного змісту: «Я надаю
володільцю/власнику цього ресурсу (сайту/лендінгу) та фінансовим установам, та
Агрегатору, та його Партнерам, та третім особам свою згоду та право передавати,
збирати, зберігати, використовувати, отримувати, поширювати, обробляти будьяку інформацію про мене, мої персональні дані банкам, мікрокредитним фінансовим
організаціям, іншим фінансовим установам, Агрегатору, операторам мобільного
зв'язку, третім особам, в тому числі до/від/через будь-яке бюро кредитних історій
України. Дана згода надається всім одночасно суб’єктам зазначеним вище при
багаторазовій обробці ними моїх персональних даних.»;
8. Порядок вирішення спорів
8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового
врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо
врегулювання таких розбіжностей чи суперечок. При цьому Сторони погодилися, що строк
розгляду та надання відповіді кожною із Сторін щодо результатів розгляду отриманої нею
пропозиції іншої Сторони складає 5 (п’ять) робочих днів з моменту отримання такої
пропозиції;
8.2. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та
розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню у судовому
порядку відповідно до чинного законодавства України;
9. Порядок внесення змін і доповнень до Оферти
9.1. Компанія залишає за собою право вносити зміни в Оферту і / або відкликати Оферту в будьякий момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту
розміщення оновленої редакції Оферти на сайті відповідно до положень п. 1.2. цієї Оферти,
якщо інше не зазначено в Оферті;

10. Підписання заяви на приєднання до оферти
Додаток №1
до Публічного договору (оферта)
Правил користування веб-сайтом SalesDoubler
Угода
про приєднання до публічного договору
м. Київ

«___» ________ 202__ року

_____________________________________________ (вказати назву компанії/ П.І.Б.),
__________ РНОКПП(код за ЄДРПОУ), в особі _________ (вказати посаду підписанта)
_________________ (ПІБ підписанта), який діє на підставі ___________________ (вказати документпідставу дії підписанта), (надалі — Користувач), підписанням даної Заяви про прийняття умов
Публічного договору (оферта) підтверджує наступне:
1. Підписавши дану Угоду Користувач приєднується до Умов надання інформаційних послуг
(договору приєднання), розміщеного Компанією на веб-сайті https://salesdoubler.ua/, повністю
визнає його умови, погоджується з ними та зобов’язується належним чином виконувати умови
Публічного договору (оферта), не допускаючи порушень чинного в Україні законодавства,
Договору приєднання та прав Компанії.
2. Укладаючи дану Угоду Користувач повністю усвідомлює значення своїх дій і розуміє їх
наслідки, із змістом Публічного договору (оферта) приєднання Користувач ознайомлений.
3. Користувач підтверджує, що надав Компанії свою згоду на обробку Компанією персональних
даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо
прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо).

