
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання інформаційних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЮ ГРУП»,
іменується в подальшому – «СТОРОНА 1», в особі директора Магери
Владислава Олександровича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст.
633, 634 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, і

будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому –
«СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цей Договір публічної оферти про
надання інформаційних послуг (далі – Договір) з іншої сторони, разом
іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона» уклали цей договір про
наступне:

ПРЕАМБУЛА

1) Надана в цьому Договорі інформація є офіційною пропозицією
(публічною офертою) будь-якій особі укласти Договір про надання
інформаційних послуг. Зазначений Договір є публічним відповідно до
положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Даний Договір також
вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного
кодексу України, умови якого встановлені та розміщені СТОРОНОЮ 1
на Вебсайті та який може бути укладений лише шляхом повного та
безумовного прийняття (приєднання) СТОРОНОЮ 2 до
запропонованого Договору в цілому.

2) Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких
СТОРОНА 2 отримує Послуги.

3) СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в
повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з
моменту його акцептування. Акцептом Договору є факт здійснення
СТОРОНОЮ 2 часткової або повної оплати за Послуги. Внесення змін
до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРОНИ 2
від отримання інформаційних послуг.

4) Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує:
- повне та вичерпне ознайомлення з Публічною офертою,

викладеною в умовах цього Договору;
- безумовне та беззастережне прийняття нею Публічної оферти,

викладеної в умовах цього Договору;
- отримання повної, доступної та достовірної інформації стосовно

обраних Послуг;
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- цілковите розуміння змісту своїх зобов’язань за Договором і
правових наслідків його укладення.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. СТОРОНА 1 – юридична особа, зареєстрована відповідно до

законодавства України – ТОВ «КРЮ ГРУП», яка організовує та
забезпечує надання Послуг СТОРОНІ 2 через Партнерів відповідно до
умов цього Договору.

1.2. СТОРОНА 2 – фізична або юридична особа, яка отримує Послуги
шляхом їх замовлення на Вебсайті, Електронних ресурсах
(платформах).

1.3. Замовлення – замовлення СТОРОНИ 2 на надання Послуг.
1.4. Публічна оферта – пропозиція СТОРОНИ 1, розміщена на Вебсайті

СТОРОНИ 1 та адресована невизначеному колу фізичних або
юридичних осіб укласти цей Договір, шляхом його Акцепту.

1.5. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ 2
умов Публічної оферти. Здійсненням Акцепту Публічної оферти
СТОРОНА 2 підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і
остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє
волевиявлення стосовно приєднання до Договору.

1.6. Послуги – інформаційні послуги, що пропонуються на Вебсайті,
Електронних ресурсах (платформах) або додатках до Договору та
надаються Партнерами СТОРОНИ 1 відповідно до умов Договору.
Додаткові інформаційні послуги можуть бути визначені по
індивідуальній домовленості.

1.7. Інформація про Послугу – детальний опис Послуги, її тематика,
зміст, строки надання, вартість і порядок оплати. Інформація про
Послугу розміщується на Вебсайті СТОРОНИ 1, Електронних ресурсах
(платформах) та/або у додатках до цього Договору.

1.8. Партнер – третя особа (фізична або юридична особа), яка є
партнером СТОРОНИ 1 та надає СТОРОНІ 2 Послуги.

1.9. Веб-сайт – веб-сторінка СТОРОНИ 1 в мережі Інтернет за адресою:
https://crew-c.com. Вебсайт є результатом комп’ютерного
програмування, що належить до програмної продукції СТОРОНИ 1.

1.10. Електронні ресурси (платформи) – соціальні мережі, електронні
месенджери (в т.ч. Telegram, Discord, тощо), мобільні застосунки
(додатки) та інші електронні ресурси (платформи), які належать
СТОРОНІ 1 та посилання на які розміщені на Вебсайті.

1.11. Telegram канали СТОРОНИ 1 https://t.me/+3z7idHO2SqUzZDVi,
https://t.me/cryptocrewcc_bot.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. В порядку та на умовах, передбачених даним Договором, СТОРОНА 1

зобов’язується організувати та забезпечити надання інформаційних
Послуг СТОРОНІ 2 через Партнерів, а СТОРОНА 2 зобов’язується
оплатити та прийняти такі Послуги.

2.2. Предметом Договору є Послуги, які СТОРОНА 2 обрала з переліку
послуг, розміщених на Вебсайті, Електронних ресурсах (платформах)
та/або додатках до цього Договору, та отримує відповідно до умов
Договору.

2.3. Надання Послуг СТОРОНІ 2 здійснюється Партнерами СТОРОНИ 1.
2.4. Послуги за Договором, на розсуд СТОРОНИ 1 та Партнерів, можуть

включати: семінари, вебінари, круглі столи, доповіді, форуми,
тематичні обговорення, лекції, усні, письмові, групові, індивідуальні
консультації, відповіді на запитання, аналітичні, методичні та
консультаційні матеріали, аудіо- та відеоматеріали, огляди практики,
доступи до електронних ресурсів, тощо.

2.5. Повним і безумовним Акцептом дійсної Публічної оферти у
відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт
здійснення СТОРОНОЮ 2 часткової або повної оплати за Послуги.

2.6. Момент Акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений п. 2.5.
Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір,
укладений за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну
чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є
рівносильним договору, підписаному сторонами.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ
3.1. Оплата Послуг здійснюється СТОРОНОЮ 2 відповідно до тарифів,

розміщених на Вебсайті, Електронних ресурсах (платформах),
додатках до цього Договору або по індивідуальній домовленості.

3.2. СТОРОНА 1 може в односторонньому порядку змінювати ціну Послуг
до моменту її оплати СТОРОНОЮ 2.

3.3. Послуги надаються на умовах повної передоплати, якщо інше не
вказано в описі Послуги на Вебсайті, Електронних ресурсах
(платформах) та/або в додатках до Договору. У випадку часткової
оплати за Послуги, СТОРОНА 2 зобов’язується оплатити повну
вартість Послуг не пізніше ніж в день отримання таких Послуг, або в
інший строк, який прямо вказаний в описі Послуги на Вебсайті,
Електронних ресурсах (платформах) або в додатках до Договору.
Якщо СТОРОНА 2 після часткової оплати не оплатила повну вартість
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Послуги у встановленому порядку, Партнер має право відмовити
СТОРОНІ 2 у наданні Послуг без повернення сплачених коштів.

3.4. Валюта договору – гривня. В разі зазначення на Вебсайті, Електронних
ресурсах (платформах) вартості в іншій валюті, мається на увазі
гривневий еквівалент зазначеної суми за курсом продажу на міжбанку
згідно з даними сайту https://minfin.com.ua/ на дату оплати.

3.5. Витрати за оплату Послуги, в тому числі комісії платіжних сервісів,
покладаються на СТОРОНУ 2.

3.6. СТОРОНА 2 здійснює оплату за Послуги безпосередньо Партнеру
СТОРОНИ 1.

3.7. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових
коштів на поточний рахунок Партнера СТОРОНИ 1. Оплата
готівковими грошовими коштами здійснюється СТОРОНОЮ 2 шляхом
передачі готівкових грошових коштів Партнеру СТОРОНИ 1, що надає
Послуги відповідно до Договору.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Порядок надання Послуг визначається цим Договором, додатками до

Договору. Додаткова інформація про умови надання Послуг може бути
розміщена на Вебсайті, Електронних ресурсах (платформах).

4.2. Надання послуги здійснюється на підставі замовлення Послуги
СТОРОНОЮ 2 та після здійснення повної чи часткової оплати за таку
Послугу. Часткова оплата вартості Послуги не вважається завдатком
чи авансом в розумінні чинного законодавства України. СТОРОНА 2
своїм Акцептом погоджується, що часткова оплата вартості послуг
буде використана Партнером СТОРОНИ 1 для організації надання
Послуг (підготовка матеріалів, оплата за платформу, за допомогою
якої будуть надаватись Послуги, тощо) та не підлягає поверненню у
випадку односторонньої відмови СТОРОНИ 2 від умов Договору.

4.3. Інформація щодо Послуг, яка викладена на Вебсайті, Електронних
ресурсах (платформах) та додатках до Договору є орієнтовною і може
змінюватись. Для отримання повної інформації стосовно Послуг
СТОРОНА 2 може звернутись до СТОРОНИ 1.

4.4. Обсяг Послуг визначається обраною на Вебсайті, Електронному
ресурсі (платформі) Послугою та сумою сплачених за Послугу коштів.
Замовлення здійснюється та підтверджується на Вебсайті,
Електронному ресурсі (платформі) або будь-яким зручним для
СТОРОНИ 2 способом. Сторони погодились, що зручним способом
може бути повідомлення шляхом телефонного дзвінка або
надсиланням повідомлення електронною поштою чи з використанням

Сторінка 4

https://minfin.com.ua/ua/


месенджерів (в т.ч. через Telegram). СТОРОНА 2 має право збільшити
обсяг Послуг до моменту чи в процесі отримання уже сплачених та
замовлених Послуг тільки в тому випадку, якщо у Партнера
СТОРОНИ 1 є можливість надати такі додаткові послуги і СТОРОНА 2
сплатила кошти за збільшення об’єму наданих Послуг.

4.5. СТОРОНА 2 своїм Акцептом погоджується з тим, що Партнеру
СТОРОНИ 1 необхідно здійснити ряд дій за для організації процесу
надання Послуг. У випадку коли СТОРОНА 2 ігнорує запити Партнера,
надані контакті дані СТОРОНИ 2 не актуальні або контакти
знаходяться поза зоною дії доступної Партнеру телекомунікаційної
мережі, надана електронна пошта СТОРОНИ 2 не актуальна чи не
зареєстрована у вказаному домені, тоді Партнер має право
призупинити підготовку до надання Послуг. Кошти, які вже були
витрачені Партнером на підготовку процесу надання Послуг
поверненню не підлягають і не можуть бути використані для надання
інших послуг, передбачених цим Договором. СТОРОНА 2 у такому
випадку свідомо несе ризик таких втрат і звільняє СТОРОНУ 1 та її
Партнерів від будь-яких претензій, пов’язаних з відшкодуванням даних
коштів.

4.6. Після оплати обраної Послуги СТОРОНІ 2 надається доступ до
інформаційних матеріалів (в залежності від обраної Послуги:
методичних матеріалів, текстових пояснень, лекцій, завдань для
самостійного опрацювання, завдань для самоконтролю, доступу до
ресурсів/платформ), які відповідають обраному напряму Послуги.

4.7. Послуги або певні інформаційні матеріали або їх частина можуть
надаватися російською та англійською мовами.

4.8. Послуги за цим Договором надаються Партнерами, які мають
відповідні знання та досвід, що необхідні для надання Послуг.

4.9. Порядок надходження інформаційних матеріалів визначається в
інформації про кожну окрему Послугу. Після проходження певного
етапу надання Послуг Партнер може здійснювати поточний контроль
знань та навичок СТОРОНИ 2. Якщо того вимагає Послуга, то за
результатами надання Послуг Партнер проводить підсумковий
контроль знань та навичок СТОРОНИ 2.

4.10. За результатами отримання Послуги СТОРОНА 2 може отримати
відповідний документ від СТОРОНИ 1 або Партнера, який
передбачений інформацією про Послугу. За порушення СТОРОНОЮ 2
умов Договору СТОРОНА 1 або Партнер можуть відмовити від
надання відповідного документу.
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4.11. Послуги за даним Договором обмежені наданням СТОРОНІ 2
інформації для її самостійного опрацювання. СТОРОНА 1 та Партнери
не несуть відповідальності за результати опрацювання наданої
інформації СТОРОНОЮ 2.

4.12. У випадку коли Послуги були надані, а СТОРОНА 2 не змогла їх
отримати через власні дії чи бездіяльність, дії третіх осіб то Послуги
вважаються наданими в повному обсязі і підлягають повній оплаті.

4.13. СТОРОНА 2 своїм Акцептом погоджується з тим, що Партнер має
право припинити надання послуг (закрити доступ до ресурсу,
відключити (виключити) від ресурсу (платформи), припинити навчання,
іншим чином відсторонити СТОРОНУ 2 від отримання послуг) за грубе
порушення СТОРОНОЮ 2 загальноприйнятих етичних норм, принципів
ділових комунікацій та/або усталених правил поведінки.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
5.1. Повернення грошових коштів, що становлять повну або часткову

оплату вартості Послуг, підлягають поверненню СТОРОНІ 2 у разі
дотримання у сукупності усіх наступних умов:

5.1.1. Звернення СТОРОНИ 2 з письмовим листом не пізніше ніж протягом 2
(двох) календарних днів від дня початку надання Послуг (відкриття
доступу до ресурсів, початку навчання, тощо).

5.1.2. Дотримання СТОРОНОЮ 2 встановленого зразка листа на повернення
коштів, що знаходиться за наступним посиланням:
https://crew-c.com/refund.pdf.

5.1.3. Надсилання листа про повернення коштів СТОРОНОЮ 2 на наступну
електронну адресу: refund@crew-c.com.

5.1.4. Надсиланню СТОРОНОЮ 2 на електронну адресу підлягає сканована
копія листа (у форматі PDF, JPEG, тощо) з власноручним підписом або
лист у форматі електронного документа з накладеним кваліфікованим
електронним підписом (удосконаленим електронним підписом) з
дотриманням вимог Закону України «Про електронній довірчі послуги».

5.2. Повернення коштів СТОРОНІ 2 здійснюється протягом
10 (десяти) робочих днів з моменту звернення у разі дотримання нею
усіх вимог, визначених пунктом 5.1. Договору.

5.3. СТОРОНА 1 має сприяти вирішенню питання щодо повернення коштів
Партнером СТОРОНІ 2, у разі дотримання останньою усіх вимог,
визначених пунктом 5.1. Договору.

5.4. У разі звернення СТОРОНОЮ 2 щодо повернення коштів пізніше ніж
через 2 (два) календарні дні від дня початку надання Послуг або у разі
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недотримання СТОРОНОЮ 2 умов, визначених п. 5.1. Договору,
кошти, внесені СТОРОНОЮ 2 за послуги, не підлягають поверненню.

5.5. У випадку неможливості виконання умов Договору з вини СТОРОНИ 2
чи внаслідок неможливості отримати СТОРОНОЮ 2 Послуги внаслідок
порушення нею умов Договору, грошові кошти, які сплачені
СТОРОНОЮ 2, поверненню не підлягають.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. СТОРОНА 2 має право:
6.1.1. Отримувати послуги, надані відповідно до умов Договору.
6.1.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про обсяг послуг, а також

роз’яснення з питань, що виникають у СТОРОНИ 2 у зв’язку з
наданням Послуг.

6.1.3. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку СТОРОНИ 1
та Партнерів.

6.1.4. Вимагати від СТОРОНИ 1 та Партнерів виконання їх обов’язків за
Договором.

6.1.5. Отримувати матеріали, які підготовлені Партнером для надання
Послуг.

6.2. СТОРОНА 2 зобов’язується:
6.2.1. Самостійно ознайомитись з умовами Договору, розміщеному на

Вебсайті.
6.2.2. Завчасно та в повному обсязі сплачувати вартість замовлених Послуг.
6.2.3. Надавати достовірні дані для якісного надання Послуг.
6.2.4. Дотримуватись цього Договору та всіх домовленостей зі

СТОРОНОЮ 1.
6.2.5. Не розголошувати інформацію стосовно діяльності СТОРОНИ 1.
6.2.6. Не копіювати та не розповсюджувати без письмової згоди СТОРОНИ 1

та Партнерів отримані в процесі виконання Договору консультації,
матеріали, презентації, роз’яснення, іншу інформацію.

6.2.7. Не здійснювати дій, які можуть заподіяти шкоду собі, іншим особам,
СТОРОНІ 1, Партнерам, їх майну.

6.2.8. Самостійно і за власний рахунок забезпечити собі технічну можливість
для отримання Послуг, які надаються з використанням всесвітньої
мережі Інтернет, з можливістю прослуховування та перегляду.

6.2.9. Знайомитись з усіма матеріалами, переданими Партнером.
6.2.10. Забезпечувати отримання Послуг відповідно до визначених

розкладів, графіків та правил.
6.2.11. В повному обсязі та в установлені строки виконувати завдання

для самостійного опрацювання.
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6.2.12. Самостійно та з дотриманням усіх вимог виконувати фінальне
тестування на предмет освоєння отриманих Послуг, якщо таке
тестування передбачене певною Послугою.

6.3. СТОРОНА 1 має право:
6.3.1. Отримувати від СТОРОНИ 2 всю необхідну інформацію для надання

Послуг.
6.3.2. Зберігати та обробляти персональні дані, отримані в процесі

виконання умов Договору, відповідно до вимог чинного законодавства
України.

6.3.3. Вимагати від СТОРОНИ 2 сплатити вартість замовлених Послуг.
6.3.4. Ініціювати питання про призупинення надання Послуг при

несвоєчасному або неналежному виконанні СТОРОНИ 2 своїх
грошових зобов’язань з оплати послуг.

6.3.5. Перевіряти додержання СТОРОНОЮ 2 умов Договору.
6.3.6. На власний розсуд відмовити СТОРОНІ 2 в наданні Послуг на етапі

замовлення або ініціювати припинення надання Послуг незалежно від
стадії виконання Договору.

6.3.7. За наявності форс-мажорних обставин, або інших обставин, що не
залежать від волі СТОРОНИ 1 та Партнерів, призупиняти надання
Послуг або переносити надання Послуг на іншу дату чи на інший
електронний ресурс.

6.3.8. В будь-який час змінювати умови Договору шляхом розміщення нової
редакції Договору на Вебсайті, без попередньої згоди СТОРОНИ 2.

6.4. СТОРОНА 1 зобов’язана:
6.4.1. Забезпечити доступ до Вебсайту.
6.4.2. Забезпечити захист персональних даних, отриманих від Замовника.
6.4.3. Організувати та забезпечити надання послуг СТОРОНІ 2 через

Партнерів у відповідності до умов даного Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. За порушення Договору Сторони несуть відповідальність у

відповідності до положень чинного законодавства України та умов
цього Договору.

7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання,
тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього
Договору.

7.3. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за неналежне виконання або
невиконання умов цього Договору у випадку, якщо СТОРОНА 2 не
забезпечила надання інформації та документів, необхідних для
надання Послуг, або у разі надання інформації та документів у
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неповному обсязі чи надання суперечливої і/або недостовірної
інформації та/або документів.

7.4. Сукупна відповідальність СТОРОНИ 1 по будь-якому позову або
претензії обмежується сумою придбаної Послуги.

8. ОБМЕЖЕННЯ НА ВІДПОВДАЛЬНІСТЬ. ПРАВОВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
8.1. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за будь-яку матеріальну та/або

нематеріальну шкоду, будь-які прямі та/або непрямі збитки,
зобов’язання чи втрати, понесені в результаті отримання Послуг
СТОРОНОЮ 2, використання СТОРОНОЮ 2 доступу до Вебсайту
та/або Електронних ресурсів (платформ), даних розміщених на
Вебсайті та/або Електронних ресурсах (платформах), у зв’язку з
відсутністю можливості отримати доступ до Вебсайту, Електронних
ресурсів (платформ); у зв’язку з ненаданням чи неналежним наданням
Послуг СТОРОНІ 2 Партнерами СТОРОНИ 1; будь-якими діями чи
бездіяльністю Партнерів СТОРОНИ 1; відсутності можливості у
СТОРОНИ 2 отримати доступ до Послуг або використовувати їх; за
будь-які угоди або відносини між СТОРОНОЮ 2 та Партнерами
СТОРОНИ 1; за затримку в наданні Послуг або відсутності доступу до
них з причин, які перебувають поза розумним контролем СТОРОНИ 1;
наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій,
погоджень у Партнерів СТОРОНИ 1, наявністю чи відсутністю у таких
осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим
розповсюдженням, зміною або знищенням інформації СТОРОНИ 2
внаслідок використання доступу до Вебсайту, Електронних ресурсів
(платформ).

8.2. СТОРОНА 1 відмовляється від будь-яких заяв та гарантій якості
Послуг, не надає порук і гарантій щодо надійності, своєчасності, якості,
придатності чи доступності Послуг, або того, що Послуги
надаватимуться безперервно чи безвідмовно.

8.3. СТОРОНА 1, Партнер не несуть відповідальності за неотримання
прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань
СТОРОНИ 2, а також за прямі та непрямі збитки СТОРОНИ 2 , оскільки
успішність використання СТОРОНОЮ 2 отриманих знань, умінь і
навичок залежить від багатьох факторів та обставин: рівня
інтелектуального розвитку, творчих здібностей, цілеспрямованості,
працьовитості СТОРОНИ 2, інших індивідуальних якостей та
персональних характеристик. Усі ризики, пов’язані з отриманням та
використанням Послуг несе СТОРОНА 2.

8.4. СТОРОНІ 2 заборонено:
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8.4.1. Здійснювати у будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису,
скачування, скріншоти, фотографування та інші способи копіювання),
зміну, зберігання, розповсюдження інформації та матеріалів, які
отримані СТОРОНОЮ 2 в межах даного Договору.

8.4.2. Надавати доступ третім особам до інформації, матеріалів чи ресурсів,
які отримані за даним Договором, купувати Послуги.

8.4.3. Використати отриману відповідно до Договору інформацію та
матеріали як у комерційних, так і особистих цілях шляхом
переповідання або поширення будь-якими способами отриманих
відповідно до Договору від знань.

8.4.4. Використовувати отриману за даним Договором інформацію чи
матеріали в цілях створення подібного та/або конкурентного продукту
чи сервісу або з ціллю отримання комерційної чи фінансової вигоди.

8.4.5. Здійснювати дії, спрямовані на приниження ділової репутації
СТОРОНИ 1 та/або її Партнерів, на порушення чи перешкоджання
господарської діяльності СТОРОНИ 1 та/або Партнерів.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Спори, які виникають між Сторонами в процесі виконання цього

Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
9.2. Усі спори Сторін, щодо яких не було досягнуто згоди, можуть бути

передані для вирішення у судовому порядку відповідно до вимог
чинного законодавства України.

9.3. За взаємною згодою Сторін спір може бути переданий для вирішення
медіатору або іншому незалежному професійному посереднику.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
10.1. Кожна із Сторін дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних

(включаючи збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання,
адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення
персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних
(автоматизованих) систем, а також інші види діяльності, які можуть
виконувати Сторони щодо персональних даних в письмовій
(паперовій), електронній та інших формах) зокрема, але не виключно,
таких персональних даних: ім’я, прізвище, по батькові, дата
народження, дані документу, що посвідчує особу (номер, серія, дата
видачі, орган видачі тощо), реєстраційний номер облікової картки
платника податків (податковий номер), витяг даних з державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, система
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оподаткування, інформація про освіту та кваліфікацію, номер
телефону, адреса електронної пошти та інші дані, добровільно надані
з метою забезпечення реалізації договірних відносин між Сторонами,
ведення бухгалтерського та управлінського обліку, проведення
рекламних кампаній та маркетингових досліджень, надсилання
інформаційно-телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною
поштою, мобільним зв’язком, через месенджери, застосунки, соціальні
мережі тощо) електронних комерційних повідомлень, комунікації та
відносин з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, а також для інших цілей, що охоплюють законний
інтерес СТОРОНИ 1.

10.2. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити належний захист
персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу
третіх осіб, включаючи вжиття необхідних заходів для запобігання
розголошенню персональних даних посадових осіб, працівників,
уповноважених представників Сторін, якщо такі персональні дані були
довірені Стороні або стали відомі Стороні у зв’язку з зобов’язаннями
за Договором.

10.3. СТОРОНА 1 має право передавати персональні дані СТОРОНИ 2, а
також конфіденційну інформацію СТОРОНИ 2 своїм співробітникам,
Партнерам, а також третім особам, залученим СТОРОНОЮ 1 до
надання Послуг по договору, виключно з метою забезпечення
організації надання Послуг, забезпечуючи при цьому належне
збереження конфіденційної інформації і персональних даних.

10.4. Укладенням Договору СТОРОНА 2 підтверджує, що вона повідомлена
(без додаткового повідомлення) про права суб’єкта персональних
даних, встановлені Законом України «Про захист персональних
даних», мету обробки персональних даних, склад і зміст зібраних
персональних даних, а також умови доступу до персональних даних
третіх осіб.

10.5. Вся інформація, яка стала відома СТОРОНІ 2 у зв'язку з отриманням
Послуг за цим Договором (у тому числі посилання, паролі, доступи до
Електронних ресурсів/платформ), є конфіденційною інформацією та
комерційною таємницею СТОРОНИ 1.

10.6. СТОРОНА 2 зобов'язується не розголошувати та не передавати
конфіденційну інформацію та комерційну таємницю СТОРОНИ 2 для
ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої
письмової згоди СТОРОНИ 1.

10.7. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання
конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм
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відома в процесі виконання договірних зобов’язань, а також інших
відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.

11.ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
11.1. СТОРОНІ 1 належать виключні права на об’єкти інтелектуальної

власності, створені під час виконання Договору, включаючи права,
передбачені законодавством України, Бернською конвенцією про
охорону літературних та художних творів 1886 року і Всесвітньою
конвенція про авторське право 1952 року, іншими
міжнародно-правовими актами, а саме:

11.1.1. Виключне право на використання об’єкта інтелектуальної
власності.

11.1.2. Виключне право дозволяти використання об’єкта
інтелектуальної власності.

11.1.3. Виключне право запобігати незаконному використанню об’єкта
інтелектуальної власності, включаючи право забороняти таке
використання.

11.1.4. Інші права інтелектуальної власності, які існують сьогодні або
з’являться в майбутньому.

11.2. Об’єктами інтелектуальної власності для цілей цього Договору є,
зокрема, але не виключно, Вебсайт СТОРОНИ 1 та інформація,
розміщена на Вебсайті, Електронних ресурсах (платформах), в тому
числі, тексти, інфографіки, презентації, зображення, аудіо- та
відеоматеріали, записи онлайн трансляцій, робочі і рекламні
матеріали, комерційні повідомлення, маркетингові дослідження у
паперовій, електронній чи будь-якій іншій формі, програмне
забезпечення, логотипи, графіки, звуки тощо, що використовуються
або створені СТОРОНОЮ 1 та/або Партнерами в процесі виконання
умов Договору.

11.3. Виключні майнові й немайнові права на Вебсайт та будь-які результати
інтелектуальної діяльності, розміщені на Вебсайті, Електронних
ресурсах (платформах) або розміщені в матеріалах, які
використовуються для надання Послуг, належать СТОРОНІ 1. Будь-які
з цих матеріалів заборонено тиражувати, копіювати, відтворювати,
поширювати третім особам, публікувати в електронній формі,
передавати паперовій копії чи іншим способом використовувати (як за
кошти так і безоплатно) без згоди СТОРОНИ 1.
Такі матеріали підлягають правовому захисту згідно чинного
законодавства України.
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11.4. СТОРОНІ 2 надається лише право користування матеріалами
виключно для особистих некомерційних цілей з урахуванням статусу
конфіденційності даної інформації. Інші способи використання таких
матеріалів заборонені.

11.5. Виключні права СТОРОНИ 1 на об’єкти інтелектуальної власності,
створені в процесі виконання Договору, поширюються на готовий
об’єкт інтелектуальної власності (в електронній, паперовій та інших
формах), а також на матеріали, отримані в процесі його створення, на
аудіо- та відеозапис, незалежно від мови та форм вираження,
включаючи компіляції даних та програмне забезпечення.

11.6. Надаючи право на використання об’єктів інтелектуальної власності
СТОРОНІ 2, СТОРОНА 1 не передає СТОРОНІ 2 виключних прав
інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх
використання в цілях здійснення діяльності, тотожної або суміжній з
діяльністю СТОРОНІ 1.

11.7. Дії або бездіяльність СТОРОНИ 2, які мали наслідком порушення прав
інтелектуальної власності або які направлені на таке порушення
тягнуть за собою визначену законодавством відповідальність.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або

неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором,
якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

12.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: надзвичайну і
непереборну силу, захист від дії якої не передбачено в документації,
дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної
практики персоналу і дія якої може бути викликана:

12.2.1. Винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган,
буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, землетрус, пожежа).

12.2.2. Непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що
не є стороною відповідного Договору (страйк, масові заворушення,
громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо).

12.2.3. Умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої
влади, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних
винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

12.3. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину
неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, звільняється
від відповідальності за таке неналежне виконання тільки у тому
випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона,
виникли після укладення цього Договору, їх виникнення в момент
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укладення Договору було малоймовірним, і Сторона вжила всіх
необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні
наслідки цих обставин. Про настання форс-мажорних обставин
Сторони інформують одна одну невідкладно, але не пізніше 24
(двадцяти чотирьох) годин з моменту настання цих обставин.

13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Публічна оферта набирає чинності з моменту публікації на Вебсайті

СТОРОНИ 1 і діє до моменту відкликання Публічної ферти
СТОРОНОЮ 1.

13.2. СТОРОНА 1 залишає за собою право вносити зміни в умови Публічної
оферти і відкликати Публічну оферту у будь-який момент на свій
розсуд. Зокрема, але не виключно, СТОРОНА 1 має право вводити
нові типи Послуг, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс
Послуг, інформація про які розміщені на Вебсайті, Електронних
ресурсах (платформах) та додатках до Договору. В разі внесення змін
до Публічної оферти, такі зміни набирають чинності з моменту
публікації Публічної оферти в новій редакції на сайті, якщо інший
термін вступу змін в силу не визначений додатково.

13.3. Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови
від нього, крім випадків, визначених Договором.

13.4. Якщо яка-небудь з умов Публічної ферти стає недійсною або
суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється
аналогічним, таким, що максимально відповідає початковим намірам
Сторін, що містилися в Публічній оферті. Недійсність окремих
положень Публічної ферти не тягне недійсності Публічної оферти в
цілому.

13.5. Укладенням Договору на умовах даної Публічної Оферти СТОРОНА 2
дає згоду на обробку СТОРОНОЮ 1 та Партнерами його персональних
даних на умовах, визначених розділом 10 Договору.

13.6. СТОРОНА 2 своїм Акцептом надає згоду на наступне:
13.6.1. СТОРОНА 2 є дієздатною та досягла віку з якого можна

отримувати Послуги.
13.6.2. Матеріали згідно наданих Послуг носять інформаційний

характер, відображають думку автора, адресовані широкому колу осіб
та не є індивідуальними інвестиційними порадами або будь-якими
гарантіями конкретних результатів.

13.6.3. Отримання рекламних матеріалів від СТОРОНИ 1.
13.6.4. Періодичне отримання інформації, зокрема, але не виключно,

щодо діяльності та акцій, які проводяться СТОРОНОЮ 1, шляхом
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отримання повідомлень засобами телефонного, факсимільного,
електронного зв’язку або іншим чином, дозволеним або
незабороненим чинним законодавством України.

13.7. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його
частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути
визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

Реквізити СТОРОНИ 1:

ТОВ «КРЮ ГРУП»

Місцезнаходження:

01014, м. Київ, Печерський район,

вул. Михайла Бойчука, буд. 41, квартира 251

Код ЄДРПОУ: 45124827

Телефон: +38 (073) – 511 – 33 – 83

Адреса електронної пошти: partners@crew-c.com

Чинна редакція від 26.04.2023
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