
ОФЕРТА 
КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА САЙТУ АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

 
Сервіс IAСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ (тут і далі - "Сайт"), що діє відповідно до 
законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, 
пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цю Угоду (далі - "Угода") на 
нижчевикладених умовах: 
 
1. ТЕРМІНИ І Загальні положення. 
1.1. "Угода" - пропозиція Адміністрації Сайту, викладена на Сайті і адресована 
необмеженому колу фізичних осіб, використовувати даний Сайт на викладених нижче 
умовах. 
 
1.2. "Cайт" - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://alumni.lviv.university/, яка є 
джерелом інформування для користувачів про Виконавця та послуги, які надаються 
останнім. 
 
1.3. "Акцепт" - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї 
Угоди. 
 
1.4. "Адміністрація Сайту" - суб'єкт господарювання, який розміщує на Сайті 
інформацію про Послуги Виконавців та який надає Користувачам доступ до Сайту на 
нижчевикладених умовах.  
 
1.5. "Користувач" - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт цієї 
Угоди. Фізичні особи, що не досягли цього віку, можуть стати Користувачами тільки в 
разі отримання згоди від їх батьків або інших уповноважених представників. 
 
1.6. "Виконавець" - суб'єкт господарювання, який розмістив на Сайті Програму надання 
Послуги (Послуг) і надає Послугу (Послуги) Користувачам на передбачених офертою 
умовах. 
 
1.7. Програма надання Послуги (далі - "Програма") - детальні умови надання 
конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні 
умови: 
1.8.1. Категорія членства і їх зміст; 
1.8.2. Вартість члентсва; 
1.8.3. Розмір благодійного внеску для підтримки Асоціації; 
1.8.4. Порядок оплати і т.д. 
 
2. ПРЕДМЕТ УГОДИ. 
2.1. Відповідно до умов цієї Угоди Сайт надає користувачеві доступ до інформації, яка 
на ньому розміщується, а Користувач зобов'язується використовувати доступ до Сайту 
на нижчевикладених умовах. 
 
2.2. Сайт є платформою для розміщення інформації про Послуги(членство/благодійний 
внесок), які надає Асоціація. 

https://alumni.lviv.university/


 
2.3. Використовуючи Сайт Користувач самостійно і добровільно обирає необхідну 
Послугу(членство/благодійний внесок) і переказує кошти. 
 
2.4. Надання Послуги(членство/благодійний внесок) здійснюється на умовах укладення 
публічного договору, що регулює взаємовідносини між Виконавцем і Користувачем. 
 
2.5. Відповідальність за виконання умов оферти несе Виконавець Послуги, який її 
надає. 
 
2.6. Користувач згоден, що Адміністрація Сайту не несе перед Користувачем ніякої 
відповідальності за інформацію та інші матеріали Сайту, результати надання Послуги 
Виконавцем і не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування 
Користувачем в своїй діяльності результатів надання Послуги, придбаної у Виконавця. 
 
2.7. Відповідальність за інформацію та інші матеріали, що розміщуються Виконавцем 
на Сайті, результати надання Послуги Виконавцем несе Виконавець. 
 
2.8. Ніякі претензії за результативність застосування Користувачем отриманої від 
Виконавця Послуги(членство/благодійний внесок), не можуть бути пред'явлені 
Адміністрації Сайту. Відповідальність за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, 
отримані в результаті користуванням послугами, цілком і повністю покладається на 
Користувача. 
 
 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПОСЛУГИ 
3.1. Користувач має право обирати категорію членства, регулярність сплати членського 
внеску та розмір благодійного внеску. 
 
ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГИ  
 
4.1. Оплата здійснюється після заповнення Користувачем необхідної форми 
оплати(Річний внесок, Вступ в Асоціацію чи Підтримати проєкт), підтвердження згоди 
на перерахування коштів. 
 
4.2. При не надходженні коштів Асоціація залишає за собою право анулювати запит. 
 
 
5. АКЦЕПТ УГОДИ 
5.1. Акцепт цієї Угоди прирівнюється до власноручного підпису Користувача на цій 
Угоді і означає повне і безумовне згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди та його 
доповненнями. Незнання умов цієї Угоди не звільняє Користувача від відповідальності 
за його невиконання. 
 
5.2. До Акцепту цієї Угоди прирівнюється, в тому числі, але не виключно: 
5.2.1. Фактичне використання Сайту Користувачем, і / або; 
5.2.2. Відправка Користувачем своїх контактів у вигляді заявки на отримання 
Послуги(членства/благодійний внеску), та / або; 



5.2.3. Здійснення Користувачем повної або часткової Оплати Виконавцю вартості 
відповідної Послуги(члентсва/благодійного внеску), і / або; 
5.2.4. Будь-які інші форми взаємодії Користувача з Сайтом. 
 
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ: 
6.1. Адміністрація Сайту має право: 
 
6.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для використання цього 
Сайту; 
 
6.1.2. Розміщувати, змінювати і видаляти будь-яку інформацію на Сайті. 
 
6.1.3. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі 
надання Послуги, без будь-яких обмежень або компенсації на користь Користувача. 
 
 
6.2. Адміністрація Сайту зобов'язується: 
6.2.1. Надавати Користувачу доступ до Сайту відповідно до цієї Угоди. 
 
6.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги використання Сайту. 
 
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА. 
6.1. Користувач має право: 
 
6.1.1. Отримати доступ до Сайту відповідно до умов цієї Угоди. 
 
6.1.2. Отримувати додаткову інформацію з питань роботи Сайту. 
 
6.2. Користувач зобов'язується: 
6.2.1. Сумлінно використовувати інформацію, отриману на Сайті. 
 
6.2.2. Утриматися від дій, які: 
 
6.2.2.1. можуть перешкоджати іншим Користувачам використовувати Сайт. 
 
6.2.2.2. можуть призвести до непрацездатності сайту або пристроїв інших користувачів. 
 
6.2.2.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають інших користувачів 
Сайту, вживають лайку, нецензурні вирази. 
 
6.2.2.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Адміністрації Сайту, Виконавців, 
інших користувачів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, 
друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер. 
 
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою сторони 
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 



 
7.2. ДОСТУП ДО САЙТУ І ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ 
ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ 
ПОВ'ЯЗАНИХ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО САЙТУ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, 
А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ.  
 
7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Адміністрація Сайту не 
несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, втрату 
даних або інших нематеріальних цінностей, пов'язаних а) з доступом Користувача до 
Сайту і його використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з 
матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебною, образливою або незаконною; або 
в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача чи 
інформації.  
 
7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, 
викладені в цій Угоді, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також 
є необхідною умовою для надання доступу до Сайту і його матеріалами. 
 
7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен 
бути пред'явлений виключно до Виконавця Послуги .. 
 
 
8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. 
8.1. Користувач підтверджує Адміністрації Сайту, що добровільно і безоплатно надає 
згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, 
зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, номери 
телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Адміністрації 
Сайту "Члени Асоціації", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, 
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання. Користувач 
дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально 
необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цією Угодою, які 
відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних.  
 
8.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені 
Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, 
із змінами та доповненнями, мету обробки і збору персональних даних. 
 
 


