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Умови для Розробників Маркетплейсу

Ці Умови для Розробників Маркетплейсу (у подальшому – «Умови») становлять собою угоду між
Вами (Розробником Модулів) та Бітрікс24, яка встановлює загальні правила розміщення Ваших
Модулів у Маркетплейсі та порядок взаємодії між Вами (Розробником Модулів) і Бітрікс24 з питань
використання Маркетплейсу.

Прийняття Вами цих Умов є необхідною умовою використання Вами Маркетплейсу, у тому числі –
розміщення Модулів у ньому.

Розміщуючи Модулі у Маркетплейсі, Ви беззастережно приймаєте та погоджуєтесь із цими Умовами.
У випадку, якщо Ви не приймаєте цих Умов, Ви не маєте права розміщувати Модулі у Маркетплейсі.

Ці Умови встановлюють наступне.

 

1. Поняття та визначення

1.1. Наступні поняття, використані у цих Умовах, вживаються у наступних значеннях:

1.1.1. Модуль – результат комп’ютерного програмування у вигляді прикладної комп'ютерної
програми, онлайн-сервісу або веб-сайту. Модулі призначені для розширення функціональних
можливостей продуктів компанії «Бітрікс24», у тому числі, для комп’ютерних програм «Бітрікс24»
(хмарної та коробкової версії), «Бітрікс: Управління сайтом», та інших, та можуть встановлюватися і
використовуватися виключно на таких продуктах.

1.1.2. Маркетплейс – спеціальний розділ веб-сайту Бітрікс24, який призначений для розміщення на
ньому як платних, так і безоплатних Модулів, доступний за адресами https://marketplace.bitrix.ua/ та
https://www.bitrix24.ua/apps/ у мережі Інтернет і являє собою каталог Модулів, доступних для
Партнерів та Користувачів.

1.1.3. Розробник – Ви, фізична або юридична особа, яка має намір розміщувати Модулі у
Маркетплейсі.

1.1.4. Бітрікс24 – товариство з обмеженою відповідальністю «Бітрікс24», яке надає Розробникові
можливість розміщення Модулів у Маркетплейсі.

1.1.5. Сторони – спільно Розробник та Бітрікс24, а кожен з них окремо – Сторона.

1.1.6. Користувач – фізична або юридична особа, яка має намір придбати або безоплатно
завантажити примірник Модуля виключно з метою його використання за функціональним
призначенням (як кінцевий користувач).

1.1.7. Партнер – фізична або юридична особа, яка має намір придбати або безоплатно завантажити
примірник Модуля з метою (на власний вибір Партнера):

1.1.7.1. використання Модуля за його функціональним призначенням (як кінцевий користувач) або

1.1.7.2. перепродажу примірника Модуля Користувачеві для його використання Користувачем за
функціональним призначенням (як кінцевий користувач).

1.1.8. Кабінет Розробника – спеціальний закритий розділ веб-сайту Бітрікс24, який призначений для
взаємодії між Розробником та Бітрікс24.



1.1.9. Посібник – посібник зі створення Модулів, розміщений в мережі Інтернет за адресою
https://vendors.bitrix24.ua/doc/ua/rest_manuals.php, що визначає порядок створення та розміщення
Модулів у Маркетплейсі.

1.1.10. Технічна підтримка – заходи, здійснювані Розробником у встановлених ним межах та
обсягах, але достатніх для забезпечення функціонування Модуля, включаючи консультування
Користувачів з питань використання Модуля.

1.1.11. Персональна інформація Користувача – персональні дані Користувача і будь-яка інформація,
завантажена (введена) Користувачем в Модулі продукти і сервіси Бітрікс24.

 

2. Реєстрація та використання Кабінету Розробника

2.1. Для використання Маркетплейсу та розміщення Модулів Розробник зобов’язаний
зареєструватись, в результаті чого для нього створюється особистий Кабінет Розробника.

2.2. Передання логіна і пароля від Кабінету Розробника третім особам заборонена. Розробник
самостійно несе відповідальність за всі можливі наслідки в разі передачі логіна або пароля третім
особам.

2.3. Розробник зобов’язаний за допомогою Кабінету Розробника надати Бітрікс24 усю необхідну
достовірну і коректну інформацію про себе, яка вимагається формами Кабінету Розробника, серед
іншого – контактні дані, у тому числі – заповнити «Картку партнера». Розробник також зобов’язаний
підтримувати таку інформацію у актуальному стані.

2.4. Розробник зобов’язаний повідомляти Бітрікс24 про зміну актуальної інформації про себе, у тому
числі – своїх банківських реквізитів, через Кабінет Розробника у строк не пізніше 3-х (трьох) робочих
днів з дати вказаних змін.

2.5. Бітрікс24 має право відмовити Розробникові у реєстрації та розміщенні Модулів у Маркетплейсі
без зазначення причини відмови.

 

3. Розміщення Модулів у Маркетплейсі

3.1. Розробник самостійно за допомогою функціоналу Кабінету розміщує Модулі у Маркетплейсі,
веде їх каталог, розміщує необхідну інформацію про їх функціональні можливості, визначає та змінює
їх найменування та кількість, а у випадку необхідності – видаляє Модулі з Маркетплейсу.

3.2. Розміщення Модуля у Маркетплейсі здійснюється шляхом надання Розробником Бітрікс24 через
Кабінет Розробника примірника Модуля (дистрибутиву завантажуваного програмного забезпечення, а
для програмного забезпечення, що функціонує у режимі on-line – діючої адреси розміщення
серверного додатку).

3.3. При розробці та розміщенні Модулів Розробник зобов’язаний дотримуватись вимог Посібника,

3.4. Бітрікс24 здійснює попередню перевірку (модерацію) Модуля перед його розміщенням у
Маркетплейсі, оцінюючи його на свій розсуд на предмет відповідності його компонентів технічним
параметрами, Посібнику, чинному законодавству України, нормам моралі та публічного порядку та
будь-яких інших критеріїв допустимості Модулів на розсуд Бітрікс24. Бітрікс24 залишає за собою
право відмовити Розробникові в розміщенні Модуля у Маркетплейсі на підставі результатів вказаної
перевірки (модерації) без пояснення причин.

3.5. Після проходження модерації Модуль розміщується у Маркетплейсі.



3.6. Модулі можуть розміщуватись у Маркетплейсі на умовах їх платності або безоплатності для
Користувачів. Безоплатні Модулі розміщуються у Маркетплейсі на підставах і на правилах,
встановлених цими Умовами.

3.7. Платні Модулі розміщуються у Маркетплейсі на умовах здійснення Бітрікс24 їх дистрибуції
(розповсюдження). У випадку, якщо Розробник бажає розміщувати у Маркетплейсі платні Модулі, він
має укласти з Бітрікс24 відповідний договір дистрибуції програмної продукції. У випадку укладення
такого договору дистрибуція Модулів здійснюється у порядку, встановленому таким договором, а ці
Умови включаються до нього і є його частиною.

3.8. Платні Модулі можуть розповсюджуватись Користувачам через Партнерів на умовах,
встановлених Договором між Розробником та Бітрікс24.

3.9. Бітрікс24 на свій розсуд може видалити Модуль з Маркетплейсу у випадку, якщо він містить
функціонал, матеріали або контент, що порушує вимоги законодавства, або на переконання Бітрікс24
може виявитися небажаним для користувачів продуктів та рішень Бітрікс24, а також у разі здійснення
за допомогою Модуля Розробником або іншою особою (або підозри на здійснення) дій, які завдають
чи можуть завдати шкоди Бітрікс24, Користувачам або третім особам.

 

4. Використання Модулів Користувачами

4.1. Розробник надає Користувачеві право використання Модуля виключно за його функціональним
призначенням (як кінцевий користувач).

4.2. Умови використання Модуля Користувачем встановлюються відповідною угодою Користувача,
яка укладається між Розробником та Користувачем шляхом прийняття Користувачем її умов під час
завантаження або встановлення (інсталяції) Модуля. Така угода є переліком умов щодо обмеженого
використання Модуля за його функціональним призначенням. При укладанні з Користувачами таких
угод Розробник зобов’язаний застосовувати форму, наведену у Додатку № 1 до цих Умов.

4.3. Розробник має право встановлювати для платних Модулів демо-режим, який дозволяє
Користувачам встановити і протестувати Модуль протягом обмеженого періоду часу до його
придбання.

4.4. Бітрікс24 інформує Розробника про всі випадки порушення умов використання Модулів
Користувачами, що стали йому відомими.

4.5. Бітрікс24 зобов'язується припинити надання можливості використання Модулів та/або постачання
Модулів тим Партнерам та/або Користувачам, відносно яких у Розробника є інформація про
порушення такими особами умов використання Модулів, за умови наявності у Бітрікс24 письмового
повідомлення, направленого Розробником.

 

5. Технічна підтримка

5.1. Розробник зобов’язаний надавати Користувачам Технічну підтримку у порядку та на умовах,
обумовлених самим Розробником, а також у відповідності з чинним законодавством України, але у
будь-якому разі – у обсязі, достатньому для забезпечення функціонування Модуля.

5.2. Розробник надає свою контактну інформацію та умови звернення за Технічною підтримкою та
іншими консультаціями шляхом розміщення зазначеної інформації у Маркетплейсі (в картці рішення).

5.3. Розробник зобов’язаний консультувати Бітрікс24 з питань, пов'язаних з функціональністю
Модуля, особливостями його встановлення та використання.



 

6. Права інтелектуальної власності

6.1. Розробник гарантує, що:

6.1.1. він володіє всім необхідним обсягом прав на Модулі для надання їх Бітрікс24 за цими Умовами;

6.1.2. приймаючи Умови, Розробник не порушує права третіх осіб і володіє всіма необхідними
правами, дозволами та згодами, в тому числі згодами на використання творів без зазначення імен
авторів;

6.1.3. використання Сторонами, Партнерами і Користувачами Модулів не буде порушувати авторські,
суміжні, патентні права, інші права інтелектуальної власності, інші права і законні інтереси третіх
осіб, а також не завдасть шкоди їх честі, гідності та ділової репутації.

6.2. Розробникові заборонено розміщувати у Маркетплейсі Модулі або будь-яку іншу інформацію, яка
порушує авторське право і (або) суміжні права третіх осіб.

6.3. Бітрікс24 має право унеможливлювати доступ до розміщеної у Маркетплейс інформації, у тому
числі – до Модулів, у випадку, якщо стосовно такої інформації наявні відомості про порушення нею
прав третіх осіб.

6.4. На вимогу Бітрікс24 Розробник зобов’язаний протягом 5 робочих днів надати всі документи, що
підтверджують права Розробника на Модуль, включаючи авторські договори, ліцензії та згоди від
правовласників. Розробник має право не розкривати фінансові умови таких наданих документів.

6.5. Розробник надає Бітрікс24 право використовувати комерційні (фірмові) найменування, комерційні
позначення, торговельні марки Розробника для цілей виконання даного Договору, включаючи, але не
обмежуючись, розміщенням у Маркетплейсі.

 

7. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

7.1. За невиконання або неналежне виконання цих Умов Сторони несуть відповідальність відповідно
до законодавства України.

7.2. У випадку порушення Розробником цих Умов або умов договору дистрибуції, Бітрікс24 має право
обмежити або заблокувати доступ Розробника до Кабінету Розробника і надання йому можливості
розміщення Модулів у Маркетплейсі.

7.3. Розробник гарантує, що наділений повноваженнями та дієздатністю укласти ці Умови.

7.4. Бітрікс24 не ініціює розміщення Модуля, а також інформації, що міститься в Модулі та/або
розміщеної Розробником у Маркетплейсі, не обирає Користувачів Модулів та одержувачів такої
інформації, не впливає на функціональні особливості роботи Модуля, не впливає на зміст і цілісність
інформації, що розміщується, а також в момент розміщення Розробником Модуля у Маркетплейсі не
знає і не може знати, чи порушує розміщення Модуля охоронювані законом права та інтереси третіх
осіб, міжнародні договори та чинне законодавство України.

7.5. Розробник зобов’язаний негайно інформувати Бітрікс24 про виникнення претензій з боку третіх
осіб та / або державних органів, щодо правомірності розміщення Модуля у Маркетплейсі, а також
стосовно використання Модуля та його вмісту, які можуть бути пред'явлені Бітрікс24 або можуть
призвести до недійсності будь-якої з умов Договору. А у випадку, якщо такі претензії будуть
пред’явлені до Розробника – останній самостійно здійснює їх урегулювання з повідомленням
Бітрікс24 про хід такого врегулювання.



7.6. Розробник самостійно і за власний рахунок здійснює відшкодування матеріального збитку або
моральної шкоди, заподіяної Користувачам, у разі якщо така шкода чи шкода була заподіяна у зв'язку з
використанням Модуля або його вмістом. Відповідальність за таку шкоду у будь-якому випадку не
може бути покладена на Бітрікс24.

7.7. У разі пред'явлення до Бітрікс24 претензій та/або позовів у зв'язку з порушенням Розробником
гарантій, вказаних в пункті 6.1 цих Умов, Розробник бере на себе зобов'язання щодо їх врегулювання
від свого імені і несе відповідальність за даними претензіями та / або позовами самостійно та за свій
рахунок. У разі, якщо порушення Розробником зазначених вище гарантій призведе до задоволення
претензій та/або позовів третіх осіб до Бітрікс24, Розробник зобов'язаний відшкодувати Бітрікс24 всі
понесені ним збитки та інші витрати, завдані Розробником таким порушенням.

7.8. Сторони зобов'язуються докладати усіх зусиль для вирішення спорів та розбіжностей, що можуть
бути результатом Договору або пов'язаними з ним, шляхом переговорів.

7.9. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку в суді України з встановленою підвідомчістю такого спору згідно матеріального та
процесуального права України.

 

8. Конфіденційність Персональної інформації

8.1. При роботі з Персональною інформацією Користувача Розробник зобов’язаний дотримуватись
положень цих Умов, а також вимог законодавства України стосовно персональних даних.

8.2. Розробник зобов’язаний отримати від Користувачів згоду на обробку їх персональних даних у
порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

8.3. Розробник зобов’язаний дотримуватись конфіденційності Персональної інформації Користувача.

8.4. Розробник вживає усіх необхідних і достатніх організаційних і технічних заходів для захисту
Персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни,
блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з Персональною
інформацією Користувача.

8.5. Розробник має право передати Персональну інформацію Користувача третім особам тільки в
наступних випадках:

8.5.1. Користувач надав свою згоду на такі дії;

8.5.2. передання необхідне для досягнення цілей, здійснення і виконання функцій, повноважень і
обов'язків, покладених законодавством України на Розробника.

 

9. Персональні дані Розробника

9.1. У випадку, якщо Розробник вводить у Кабінеті Розробника персональні дані третіх осіб
(наприклад, своїх контактних осіб), цим Розробник доручає Бітрікс24 здійснювати обробку
персональних даних таких осіб, у тому числі їх збирання, запис, систематизацію, реєстрацію,
накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, вилучення,
знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних виключно з метою надання
Розробнику можливості користуватися Маркетплейсом та виконання Бітрікс24 вимог законодавства та
своїх зобов’язань за цими Умовами.

9.2. Розробник цим гарантує, що



9.2.1. Розробник володіє правовою підставою для обробки персональних даних та видання цього
доручення, наприклад, згодою на обробку, або інше;

9.2.2. Розробник дотримується усіх прав суб'єктів персональних даних, передбачених чинним
законодавством України у сфері захисту персональних даних.

9.3. У випадку, якщо Розробник є фізичною особою, цим Розробник вільно, власною волею і в своєму
інтересі висловлює свою безумовну згоду на обробку персональних даних Розробника Бітрікс24 як
володільцем персональних даних (у подальшому – «Згода»).

9.4. Згода надається Бітрікс24 для здійснення наступних дій з персональними даними з
використанням засобів автоматизації та / або без використання таких засобів: збирання,
систематизація, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна),
використання, поширення (у тому числі – передача), знеособлення, видалення, знищення, а також
здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством України як
неавтоматизованими, так і автоматизованими способами.

9.5. Дана Згода надається Бітрікс24 для обробки моїх персональних даних в наступних цілях:

9.5.1. надання Розробникові можливості користуватися Маркетплейсом та виконання Бітрікс24 вимог
законодавства та своїх зобов’язань за цими Умовами (а також договором дистрибуції, за його
наявності);

9.5.2. направлення на адресу та за контактами Розробника повідомлень, що стосуються Маркетплейсу
та його використання;

9.5.3. надання Розробникові підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням
Маркетплейсу;

9.5.4. підготовки та направлення відповідей на запити Розробника.

9.6. Дана Згода надається під час реєстрації в Кабінеті Розробника шляхом прийняття цих Умов.

9.7. Дана Згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана Розробником шляхом
направлення відповідного повідомлення на електронну адресу info@bitrix24.ua.

 

10. Дія Умов

10.1. Ці Умови діють з моменту їх прийняття Розробником і протягом усього строку використання ним
Маркетплейсу і розміщення Модулів.

10.2. Умови можуть бути змінені Бітрікс24 в односторонньому порядку шляхом розміщення їх нової
редакції у Кабінеті Розробника.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бітрікс24»

Ідентифікаційний код: 36149063

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна, будинок 1А

 

Додаток № 1



до Умов для Розробників

Маркетплейсу

 

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

НА ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯ

«________________________________»

 

Шановний користувач! Перед початком встановлення, копіювання або іншого використання Модуля
уважно ознайомтеся з умовами цієї Угоди, що є стандартною формою договору приєднання та
укладається в письмовій або іншій формі, передбаченій чинним законодавством України. Якщо Ви не
згодні з умовами цієї Угоди, Ви не можете використовувати Модуль. Встановлення, запуск чи інший
початок використання Модуля означає прийняття Вами пропозиції укласти Угоду, Вашу повну згоду з
усіма умовами цієї Угоди та її належне укладення в порядку, передбаченому в частині 2 статті 642
Цивільного Кодексу України. Ця Угода є юридично обов'язковою, якщо Ви не згодні прийняти на себе
її умови, Ви не маєте права встановлювати Модуль і повинні видалити всі його компоненти зі свого
комп'ютера.

 

Ліцензійна угода (далі - Угода) укладається між __________________________ (далі — Ліцензіар) і
користувачем (будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем, юридичною особою
(далі – Користувач) комп’ютерної програми «__________________________________» (далі –
Модуль).

 

Наступні терміни вживаються у цій Угоди у наступних значеннях:

‐ Модуль – комп’ютерна програма «________________________» (як в цілому, так і її компоненти),
виключні майнові права на яку на території, визначеній у п. 1.4 Угоди, належать Ліцензіару;

‐ Демо-версія Модуля – версія Модуля «________________________», в якій встановлено обмеження
за строком її використання і яка призначена виключно для самостійного ознайомлення Користувачем
з функціональними можливостями Модуля на умовах цієї Угоди і не призначена для продажу або
іншого відчуження третім особам.

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. В порядку та на умовах, передбачених цією Угодою, Ліцензіар надає Користувачеві право
використання Модуля (просту невиключну ліцензію), яке реалізується шляхом встановлення
(інсталяції) і запуску Користувачем Модуля відповідно до його технічної документації та умов цієї
Угоди.

1.2. Всі положення цієї Угоди поширюються як на Модуль в цілому, так і на його окремі компоненти.
Модуль ліцензується як єдина комп’ютерна програма, його компоненти не можуть бути розділені і
використовуватися на різних комп'ютерах.

1.3. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Модуля і діє
протягом усього строку дії авторського права Ліцензіара на Модуль, за умови належного виконання



Користувачем умов цієї Угоди.

1.4. Ліцензіар надає Користувачеві право використання Модуля на території України на умовах і в
порядку, передбачених чинним законодавством України і цією Угодою.

 

2. АВТОРСЬКІ ПРАВА

2.1. Модуль є об'єктом авторських прав як комп’ютерна програма, які регулюються і захищені
законодавством України і нормами міжнародного права.

2.2. Модуль містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, що належить
Ліцензіару. Будь-яке використання Модуля в порушення умов цієї Угоди розглядається як порушення
прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Угодою прав.

2.3. Ліцензіар гарантує, що володіє всіма правами використання Модуля, включаючи документацію до
нього, необхідними для надання Користувачеві прав на використання Модуля за цією Угодою.

2.4. У разі порушення авторських прав передбачається відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.

 

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯ І ОБМЕЖЕННЯ

3.1. Ця Угода надає право встановлення (інсталяції), запуску і використання законно придбаної однієї
копії Модуля в рамках його функціональних можливостей на одному комп'ютері.

3.2. Користувач має право, повідомивши Ліцензіара, одноразово поступитися (передати) свої права і
обов'язки за цією Угодою іншому користувачеві в повному обсязі, крім передбаченого в цьому пункті
Угоди права наступного відступлення (передачі) прав за цією Угодою іншим користувачам, що
обмежує можливість повторної передачі прав за цією Угодою. Зазначена поступка (передача) прав і
обов'язків здійснюється за умови повної і беззастережної згоди нового користувача з усіма
положеннями та умовами даної Угоди. Передаючи права на використання Модуля, Користувач
зобов'язується повністю знищити всі копії Модуля, встановлені на комп'ютерах Користувача,
включаючи резервні копії. Користувач зобов'язаний надати повні дані нового користувача для
перереєстрації на нього прав використання Модуля відповідно до цієї Угоди.

Поступка (передача) прав за цією Угодою не може бути здійснена (i) опосередковано або через будь-
яку третю особу, а також (ii) в разі використання Користувачем Демо-версії Модуля (для Демо-версії
встановлюється повна заборона відчуження первісним Користувачем).

3.3. Користувач має право змінювати, додавати або видаляти будь-які файли придбаного Модуля
тільки у випадках, передбачених законодавством України.

3.4. Забороняється видаляти будь-яку інформацію про авторські права.

3.5. Забороняється будь-яке використання Модуля, що суперечить чинному законодавству України.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.

4.2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, будь-яку втрату
прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання



Модуля, навіть в разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такого збитку,
або за будь-яким позовом третьої особи.

 

5. ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Ліцензіар надає Користувачеві право отримання Технічної підтримки у вигляді консультування
Користувача з питань, пов'язаних з функціональністю Модуля, особливостями встановлення і
експлуатації Модуля на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних,
поштових та інших систем на умовах і протягом усього строку дії цієї Угоди, а також відповідно до
чинного законодавства України без виплати додаткової винагороди.

5.2. Ліцензіар надає Користувачеві право отримання та використання відповідно до цієї Угоди
оновлень (нових версій) Модуля протягом всього строку дії цієї Угоди з моменту набуття прав на
використання Модуля без виплати додаткової винагороди. Всі оновлення Модуля є його невід'ємною
частиною і використовуються виключно разом з Модулем як єдина комп’ютерна програма в порядку,
передбаченому в цій Угоді, якщо інші умови використання таких оновлень не будуть передбачені в
окремому ліцензійному договорі.

5.3. Якщо при використанні Модуля будуть виявлені помилки, Ліцензіар зобов'язується виправити їх в
максимально короткі строки і випустити нову, виправлену версію Модуля. Сторони погоджуються, що
точне визначення строку усунення помилки не може бути встановлено, так як Модуль тісно взаємодіє
з іншими комп’ютерними програмами сторонніх розробників, операційною системою і апаратними
ресурсами комп'ютера Користувача, і працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать
тільки від Ліцензіара.

5.4. У разі недотримання будь-якого з пунктів розділу 3 цієї Угоди, Користувач автоматично втрачає
право на отримання оновлень (нових версій) Модуля.

 

6. Обробка персональних даних

6.1. У випадку, якщо Користувач вводить у Модуль персональні дані третіх осіб, цим Користувач
доручає Ліцензіарові здійснювати обробку персональних даних таких осіб, у тому числі їх збирання,
запис, систематизацію, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення,
зміну), використання, вилучення, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних
даних виключно з метою надання Користувачеві можливості користуватися Модулем та виконання
Ліцензіаром вимог законодавства та своїх зобов’язань перед Користувачем.

6.2. Користувач цим гарантує, що

Користувач володіє правовою підставою для обробки персональних даних та видання цього
доручення, наприклад, згодою на обробку, або інше;

Користувач дотримується усіх прав суб'єктів персональних даних, передбачених чинним
законодавством України у сфері захисту персональних даних.

6.3. У випадку, якщо Користувач є фізичною особою, цим Користувач вільно, власною волею і в
своєму інтересі висловлює свою безумовну згоду на обробку персональних даних Користувача
Ліцензіарові, а адресу електронної пошти – додатково Товариству з обмеженою відповідальністю
"Бітрікс24" (ідентифікаційний код: 36149063, місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна,
будинок 1А) (у подальшому – "Згода").

6.4. Згода надається для здійснення наступних дій з персональними даними з використанням засобів
автоматизації та / або без використання таких засобів: збирання, систематизація, реєстрація,



накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (у
тому числі – передача), знеособлення, видалення, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій,
передбачених чинним законодавством України як неавтоматизованими, так і автоматизованими
способами.

6.5. Дана Згода надається для обробки моїх персональних даних в наступних цілях:

надання Користувачеві можливості використання Модулю та інших послуг / робіт / товарів
Ліцензіара;

ідентифікації Користувача, у тому числі – як користувача продуктів ТОВ "Бітрікс24";

виконання Ліцензіаром вимог законодавства та своїх зобов’язань перед Користувачем;

направлення на адресу та за контактами Користувача повідомлень, що стосуються використання
Модулів, а також послуг / робіт / товарів Ліцензіара;

надання Користувачеві клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з
використанням Модулів;

підготовки та направлення відповідей на запити Користувача;

6.6. Дана Згода надається шляхом укладення цієї Угоди з моменту такого укладення.

6.7. Дана Згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана Користувачем
шляхом направлення відповідного повідомлення Ліцензіарові.

 

7. ДІЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ

7.1. Ця Угода укладена і тлумачиться відповідно до законодавства України.

7.2. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди щодо використання Модуля Ліцензіар має право
в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Користувача.

7.3. При розірванні цієї Угоди Користувач зобов'язаний припинити використання Модуля повністю і
знищити всі копії Модуля, встановлені на комп'ютерах Користувача, включаючи резервні копії і всі
компоненти Модуля.

7.4. Користувач має право розірвати цю Угоду в будь-який час, повністю видаливши Модуль

7.5. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, Угода продовжує
діяти в іншій частині.

7.6. Ця Угода також поширюється на всі оновлення (нові версії) Модуля, що надаються Користувачеві
протягом строку його дії, якщо тільки при оновленні Модуля Користувачеві не буде запропоновано
ознайомитися і прийняти окремий ліцензійний договір або доповнення до цієї Угоди.

 

8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА

Назва _____________________________________

Поштова адреса: ____________________________

Телефон, факс: ______________________________



Служба технічної підтримки: ________________________

Адреса сайту: ________________________________

 


