ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з перевезення
Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейбі трансфер», код
ЄДРПОУ 40325210, місцезнаходження юридичної особи: 03151, м. Київ,
вул. Сім’ї Ідзиковських, буд. 39, офіс 25, яке діє на підставі ліцензії №759 від
11 вересня 2018 року, в особі директора Замай Володимира Сергійовича, що
діє на підставі Статуту, надалі за змістом Договору іменується Адміністратор,
з однієї сторони пропонує фізичним та юридичним особам, надалі іменується
– Користувач, отримати послуги, передбачені цим Договором.
Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) Товариства з
обмеженою відповідальністю «Бейбі трансфер» (надалі – Адміністратор) щодо
укладення Договору про надання послуг з перевезення на викладених у цій
Оферті умовах.
Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття
викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка
провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти
рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) онлайнсервісу електронного документообігу (надалі – Користувач).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. При використанні будь-якої з функцій або сервісів Порталу і Мобільних
додатків будь-яка фізична особа (далі - Користувач) незалежно від її правого
статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням,
викладеними в цьому публічному договорі про надання послуг з перевезення
(далі – договір).
1.2. Користувач дає свою згоду на дотримання умов цього договору під час
реєстрації на Порталі або Мобільних додатках при використанні будь-якого
сервісу Порталу і Мобільних додатків. У разі незгоди Користувача з будь-яким
з положень цього договору Користувач не може користуватися сервісом
Адміністратора.
1.3. Адміністратор може вносити поправки, доповнювати або будь-яким
іншим чином змінювати цей договір без попереднього повідомлення
Користувача.
1.4. Договір з урахуванням всіх змін і доповнень, постійно розміщено для
загального відома на Порталі та в Мобільних додатках Адміністратора.
1.5. Користувач при реєстрації автоматично надає свою згоду на внесення
Адміністратором змін до договору без отримання будь-якого спеціального
підтвердження з боку Користувача.
1.6. Для цілей цього договору, якщо контекст не вимагає іншого, наведені
нижче терміни мають таке значення:

Адміністратор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЕЙБІ ТРАНСФЕР»;
Портал - Веб-портал https:// babytransfer.com;
Мобільний додаток - додаток для мобільних пристроїв «babytransfer» для iOS,
Android і Windows;
Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації
виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови
цього договору і користується послугами Порталу і Мобільних додатків;
Публічна оферта
– пропозиція Адміністратора (викладена на сайті
Адміністратора, порталі, мобільному додатку та інших ресурсах, що належить
Адміністратору), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб
укласти Договір на визначених умовах.
Пропозиція – комплекс послуг з перевезення за участі транспорту
Адміністратора та його штатних працівників/співробітників чи за участі
незалежних сторонніх постачальників таких послуг.
Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов
публічної оферти даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом заповнення
реєстраційної форми на сайті Адміністратора або порталі, або мобільному
додатку та відкриття облікового запису. Акцептуючи умови публічної оферти
цього Договору, Користувач підтверджує, що володіє необхідною
правоздатністю і повноваженнями для прийняття цього Договору, здатний
виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення
його умов, ознайомився з умовами цього Договору в повному обсязі та
приймає всі його умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень,
згоден і зобов’язується дотримуватись умов цього Договору; ознайомився із
Умовами користування Сайтом, порталом, мобільним порталом та умовами
про конфіденційність, приймає всі їх умови в повному обсязі без будь-яких
вилучень чи обмежень та надає згоду на обробку наданої Адміністратору
персональної інформації на умовах та у порядку, зазначеному публічному
договору розміщеному на Сайті.
Послуга – надання послуг з перевезення за участі транспорту Адміністратора
та його штатних працівників/співробітників чи за участі незалежних сторонніх
постачальників таких послуг за певним маршрутом, для задоволення
особистих потреб Користувача;
Бонусний рахунок - спеціальний рахунок, що відображається в Особистому
кабінеті Користувача та на якому окремо обліковуються кількість

безкоштовних балів для їхнього подальшого використання в мобільному
додатку.
Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,
яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована з їх допомогою.
1.7. На Порталі і в Мобільних додатках можуть бути додатково встановлені
умови використання окремих ресурсів і сервісів.
2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА
2.1. Для використання певних сервісів Порталу і Мобільного додатку
Користувач зобов'язаний здійснити свою реєстрацію, в результаті якої для
Користувача автоматично створюється унікальний обліковий запис, що
забезпечує доступ до сервісів Порталу і Мобільних додатків.
2.2. При реєстрації Користувач зобов'язаний вказати достовірну інформацію
про себе під час заповнення відповідної реєстраційної форми.
2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або
в подальшому при використанні сервісів Порталу і Мобільних додатків,
Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису
(реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання
будь-якої згоди Користувача.
2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких
норм і правил чинного законодавства України, прав людини, а також
можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення
Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор
має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або
анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього
повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.
2.5. Крім випадків, прямо передбачених цим договором, Адміністратор
зобов'язується вживати всіх необхідних заходів, передбачених чинним
законодавством України та вимагати від Користувача дотримуватися в своїх
діях правил розумності і сумлінності для подальшого захисту персональних
даних, які передаються Адміністратору при реєстрації Користувача на Порталі
або в Мобільних додатках.
2.6. Зобов'язуючись виконувати вимоги цього договору, Користувач дає свою
повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних
даних, наданих в рамках реєстрації на Порталі та в Мобільних додатках для
включення таких персональних даних до бази персональних даних
користувачів Порталу та Мобільних додатків.
2.7. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі її
невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців.
2.8. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису
Користувача Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора
для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити

правомірність приналежності облікового запису конкретному такому
Користувачеві.
2.9. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису
Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора
для прийняття відповідних заходів, за умови, що Користувач може
підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному
такому Користувачеві.
2.10. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої
паролі та іншу конфіденційну інформації.
2.11. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем
конфіденційної інформації про його особисті данні (логін і пароль). Дане
положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про
особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем
конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.
3. СЕРВІСИ ПОРТАЛУ І МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ЧЕРЕЗ ЯКІ
НАДАЮТЬСЯ ПОСЛУГИ КОРИСТУВАЧУ
3.1. Портал та Мобільні додатки призначені виключно для надання
Користувачам послуг перевезення за участі транспорту Адміністратора та
його штатних працівників/співробітників чи за участі незалежних сторонніх
постачальників таких послуг за певним маршрутом, для задоволення
особистих потреб Користувача.
3.2. На Порталі та в Мобільних додатках Користувач має можливість
самостійно визначити маршрут свого замовлення, категорію авто, час поїздки
та ознайомитися з сумою замовлення, яка автоматично формується за
обраними критеріями, що визначаються Користувачем.
3.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про
згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Користувача умов
публічної оферти даного Договору.
3.4. Надання послуг Адміністратором за цим Договором здійснюється у
відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями
Сторін. Адміністратор за потреби, на власний розсуд може залучати для
надання послуг інших осіб, на умовах співпраці.
3.3. Страхування. Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду
на страхування свого життя під час перевезення, що здійснюється третіми
особами. Страхування здійснюється Адміністратором та незалежними
сторонніми постачальниками таких послуг за свій рахунок, на Користувача не
покладається жодним зобов’язань, щодо виплати будь-яких страхових
платежів. Вибір страхової компанії і умови страхування визначаються на
розсуд Адміністратора та незалежних сторонніх постачальників таких послуг,
на що Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду.
3.4. Користувач зобов'язується не використовувати сервіси Порталу і
Мобільних додатків для передачі, розміщення або поширення будь-яким
способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким,

образливим, таким, що порушує авторські права, пропагує ненависть і / або
дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії в
адресу інших користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права
яких передбачені Законом України «Про захист суспільної моралі»,
Конституцією України та іншими нормативними актами. Також забороняється
поширення за допомогою Порталу і Мобільних додатків будь-якої інформації
еротичного, сексуального або порнографічного характеру.
3.5. У випадку порушення Користувачем вимог пункту 3.4. даного договору та
настання будь-якої відповідальності застосованої до Адміністратора за дії
вчинені Користувачем, пов'язані з розміщенням Користувачем на Порталі
незаконної інформації, Користувач зобов'язаний в повному обсязі
відшкодувати ці збитки Адміністратору.
3.6. При використанні Порталу і Мобільних додатків користувачі не мають
права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будьяку інформацію та / або об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть
привести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист
персональних даних.
3.7. При використанні Порталу і Мобільних додатків Користувачам
заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути
наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства
іншої держави, а також відповідних норм міжнародного права.
3.8. Інформація, яка розміщується на Порталі та в Мобільних додатках, не
повинна містити:
- обмеження прав меншин;
- видачі себе за іншу людину або представника організації і / або
співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і
власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і
характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
- матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом
або згідно будь-яких контрактних відносинам;
- матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку,
комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і
суміжні з ним права третьої сторони;
- нав'язливу рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до
участі у фінансових послугах чи нав'язування послуги іншим способом;
- матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення,
знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або
телекомунікаційного
устаткування
або
програм
для
здійснення
несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних
програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання
несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет;
- реклами наркотичних засобів;
- записів на будь-яку адресу, що містять грубі та образливі вислови і
пропозиції;
- записів, що містять матеріали порнографічного характеру.

3.9. Будь-які матеріали, що отримані Користувачем з використанням сервісів
Порталу і Мобільних додатків, Користувач використовує на свій розсуд.
Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть
бути нанесені комп'ютеру і / або даним в результаті завантаження і
використання цих матеріалів.
3.10. Адміністратор зобов'язується повідомити Користувачу про претензії
третіх осіб на розміщений Користувачем Контент. Користувач зобов'язується
або надати Адміністратору права на публікацію Контенту, або видалити
Контент.
3.11. Адміністратор має право на першу вимогу відповідного уповноваженого
(правоохоронного) органу, але у відповідності до вимог чинного
законодавства України, надавати такому органу наявну інформацію про
Користувача, не виключаючи персональні дані Користувача.
4. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА
4.1. Портал, Мобільні додатки, будь-які їх складові частини, включаючи
програмний код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права
інтелектуальної власності є виключною власністю Адміністратора.
4.2. Даний договір не передбачає надання будь-яких прав або дозволів
Користувачеві на використання Порталу будь-яким чином, крім способів,
передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Порталу і
Мобільних додатків.
4.3. Портал та Мобільні додатки надаються для використання Користувачами
за принципом «as is» (як є). Адміністратор не приймає на себе гарантій щодо
безперебійної роботи сервісів Порталу, своєчасності і точності їх роботи з
метою підтвердження будь-яких фактів, а також відповідності сервісів
Порталу і Мобільних додатків цілям Користувача.
5. ЦІНА ПОСЛУГ
5.1. Ціна Послуг визначається згідно з обраними Користувачем Тарифом.
5.2. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.
5.3. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом
перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок
Оператора, зазначений у цьому Договорі.
6.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

6.1. Обов'язки Користувача:
6.1.1. Під час реєстрації на Порталі чи в мобільному додатку Адміністратора
вказати достовірну інформацію про свою особу під час заповнення відповідної
реєстраційної форми.
6.1.2. Вказати дійсну інформацію про свої платіжні реквізити та дані
банківської карти з якої будуть оплачуватися отримані послуги.

6.1.3. Не використовувати сервіси Порталу та Мобільних додатків для
передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст
якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує
авторські права, поширює ненависть і/або дискримінацію людей за будьякими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів,
Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Законом
України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими
відповідними нормативними актами. Також забороняється розповсюдження за
допомогою Порталу та Мобільних додатків будь-якої інформацію еротичного,
сексуального або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе
будь-які збитки, пов'язані з розміщенням Користувачем на Порталі незаконної
інформації, Користувач зобов'язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору
в повному обсязі.
6.1.4. Не порушувати право інтелектуальної власності, що належить
Адміністратору.
6.1.5. Використовувати Портал та мобільний додаток Адміністратора тільки в
межах дії даного договору, дотримуючись його вимог та вимог чинного
законодавства України.
6.1.6. Забезпечити збереження інформації про свої паролі та іншої
конфіденційної інформації.
6.1.7. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису
Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора
для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити
правомірність приналежності облікового запису конкретному такому
Користувачеві.
6.1.8. Вказувати дійсну інформацію про своє замовлення на Порталі та в
мобільному додатку.
6.1.9. Оплатити отримані послуги згідно з умовами та у розмірах визначеними
у цьому Договорі та в специфікації.
6.2. Права Користувача:
6.2.1. Вимагати від Адміністратора якісного надання послуг, в обсязі,
відповідно до визначеного маршруту на умовах цього Договору.
6.2.2. У разі надання Адміністратором послуг більш низької якості, ніж
встановлено цим Договором, відмовитися від прийняття такої послуги та
вимагати надання послуг у відповідності з умовами даного Договору.
6.2.3. Інформувати Адміністратора про виявлені недоліки надання Послуг.
6.2.4. Звертатися до Адміністратора з раціоналізаторськими пропозиціями
щодо покращення процесу надання Послуг.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністратор та незалежні сторонні постачальники таких послуг несуть
матеріальну відповідальність за збитки, що нанесені їх життю та/або здоров'ю

в період перевезення тільки у випадку встановлення їхньої вини за рішенням
суду.
7.2. Користувач несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, завдану
нею Адміністратору чи майну Адміністратора та майну незалежних сторонніх
постачальників таких послуг, якщо цей збиток був заподіяний з вини
Корситувача.
7.4. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які його дії або
бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків
будь-яким третім особам, або за будь-які його дії або бездіяльність, що є
порушенням чинного законодавства України.
7.5. За невиконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.6. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від належного виконання
своїх зобов'язань за договором.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в
Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення
Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форсмажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання
було засвідчено довідкою Торгово-промислової палати України у
визначеному цим Договором порядку. Про настання та припинення обставин
форс-мажору сторона зобов’язана повідомити іншу сторону Договору потягом
трьох днів з дня настання або припинення таких обставин відповідно.
8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються
надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно
унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього
Договору у вигляді випадку або непереборної сили.
8.3. Дія таких обставин може бути викликана:
a) винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад,
але не виключно – ураган, буревій, сильний шторм, циклон, торнадо, повінь,
нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток,
портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув
ґрунту, епідемія тощо);
б) непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною
Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони
Договору (наприклад, але не виключно – страйк, локаут, дія
суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена
війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії,
ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години,
збурення, безлади, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція,
заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна
військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух,

примусове вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств
тощо);
8.4. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не
вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не
обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які
виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню
Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів
передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути
(уникнути).
8.5. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини
непереборної сили), зобов’язана не пізніше трьох днів з дати їх настання
письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та
повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких
обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона
зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою
палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в
разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та
їх наслідків.
8.6. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої
склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу
Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони
посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від
відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим
Договором.
8.7. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)
понад один місяць, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку
відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово
(шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про
вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору.
Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій
Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким
засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)
понад один місяць. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня
отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору
або з п’ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення
про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.
8.8. Розірвання договору з підстав дії форс-мажорних обставин не звільняє
Замовника від обов’язку розрахунку з Виконавцем за надані послуги.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що
виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом
переговорів між представниками Сторін.

9.2. Будь-які претензії від Користувача розглядаються Адміністратором
виключно за наявності письмової звернення Користувача, що передана
засобами поштового зв’язку.
9.3. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.
9.4. При неможливості розв'язання спірних питань шляхом переговорів та
після проведення досудового порядку врегулювання спору, цей спір може
бути переданим зацікавленою Стороною у встановленому порядку на розгляд
суду, відповідно до чинного законодавства України.
10. ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ
10.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов
цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення,
використані Адміністратором сервісу, а також будь-яка комерційна
інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає
розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за
винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених
державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані
негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту
вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.
10.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її
Акцепту, Користувач та/або Контрагент засвідчує і гарантує Оператору
сервісу, що:
10.2.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані
Користувача) при реєстрації в якості Користувача на інтернет-сайті, порталі та
мобільному додатку Адміністратора при оформленні платіжних документів та
при оплаті Послуг;
10.2.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач а)
повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет
Договору (Оферти);
10.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та
виконання Договору.
10.3. Користувач зобов’язаний зберігати свій логін та пароль доступу до
інтернет-сайту, порталу та мобільного додатку Адміністратора у таємниці та
захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти
Користувача. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням
його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його
уповноваженими представниками.
10.4. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій
неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності
за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням
випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач письмово
повідомив Адміністратора сервісу про втрату паролю.

10.5. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов
конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності у
відповідності з діючим законодавством України.
11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
11.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право
та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під
персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані
представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або
акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить
персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для
забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього
Договору.
11.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана
інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних
підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.
12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Цей Договір являє собою договір між Користувачем і Адміністратором
щодо порядку використання сервісів Порталу та Мобільних додатків.
12.2. Дійсним Договором та відповідно до законодавства України
регулюються і тлумачаться відносини між сторонами. Питання, не
врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного
законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що
регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому чинним
законодавством України за місцем знаходження Адміністратора.
12.3. У випадку якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цього
Договору будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної
сили, це не впливає на дійсність або застосовність наслідків нежійсності до
інших положень Договору.
12.4. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або
іншими Користувачами положень Договору не позбавляє Адміністратора
права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не
визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в
подальшому подібних або схожих порушень.
12.5. Доступ до Сервісу надається Адміністратором Користувачу протягом
строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше з дати активації.
12.6. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності, щодо
повідомленої один одному комерційної, фінансової та іншої ділової
інформації.

12.7. Надаючи персональні відомості в рамках ціього Договору, Користувач
погоджується на їх обробку Адміністратором у відповідності до умов цього
договору.
12.8. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює
партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду
між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами
агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будьякого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень
пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями, або вступати в договірні відносини
від імені такої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою
будь-яким чином та для будь-якої потреби.
12.9. Цей договір складений українською мовою, однак надається для
ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі
невідповідності між умовами цього документа українською мовою і його
перекладами російською та англійською мовами юридичну силу має
виключно версія документа українською мовою, яка розміщена за адресою:
………").
Дата останньої зміни:
Останні зміни Договору 20 листопада 2019 року
РЕКВІЗИТИ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЕЙБІ ТРАНСФЕР»
Ідентифікаційний код юридичної особи:
40325210
Адреса: 03151, м. Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, буд. 39, офіс 25,
р/р _____________________________________________
МФО ___________________________________________
Ел. пошта: info@babytransfer.com
Тел. +38 (099) 527 60 45

