Угода користувача
Угода Користувача (надалі «Угода») укладається між Покупцем (клієнтом мережі магазинів NOVUS)
та ТОВ Новус Україна стосовно використання веб-інтерфейсу персональної сторінки
www.my.novus.com.ua.

Терміни та визначення
Угода Користувача – визначення умов використання веб-інтерфейсу персональної сторінки
www.my.novus.com.ua для Покупця.
Веб-інтерфейс – певне відображення даних Покупця, в тому числі персональних даних, за
допомогою інтернет-ресурсу.
Покупець – фізична особа, власник бонусної картки NOVUS, учасник програми лояльності NOVUS.
Дані Покупця – інформація щодо використання бонусної картки NOVUS, в тому числі
персональних даних, які Покупець надав у користування ТОВ Новус Україна згідно умов програми
лояльності NOVUS та закону «Про захист персональних даних» на паперовому носії (анкеті
покупця, що підписана Покупцем) або шляхом внесення даних через відповідний веб-інтерфейс.
Володілець бази персональних даних (надалі «Володілець») – фізична або юридична особо,
якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку, зберігання та
використання цих даних.
Всі інші терміни визначені умовами програми лояльності NOVUS.

1. Загальні положення
1.1. Персональна сторінка Покупця надається у користування лише власникам бонусних карток
NOVUS, що надали свою згоду на участь в програмі лояльності NOVUS.
1.2. Дана угода надає Покупцю інформацію щодо правильного використання веб-інтерфейсу
персональної сторінки Покупця, підтверджує його однозначну згоду із правилами участі в програмі
лояльності NOVUS, а також отримання додаткової інформації.
1.3. Доступ до персональних даних та даних авторизації надається лише зареєстрованим Покупцям.
1.4. Інформація, що відображена на сайті www.my.novus.com.ua поновлюється декілька разів на
добу.
1.5. Персональні пропозиції користувача, інформація рекламного характеру, новини ті інше, є
актуальним у визначений період, що вказується у кожному прес-релізі.
1.6. Відповідно по п.1.4 – 1.5, Виконавець не гарантує миттєвого відображення зміни інформації,
яка вносилась Покупцем протягом певного часу. Дана інформація буде відображена у вебінтерфейсі користувача одразу, після оновлення даних.
1.7. Персональна сторінка Покупця надає можливість користувачу ознайомитись із майбутніми
подіями. Надана інформація може змінюватися в результаті впливу різних не запланованих
факторів.

2. Права, обов'язки та відповідальність сторін
2.1. Інформація, що відображена на персональній сторінці Покупця – інформація, яка була надана
Покупцем в паперовому вигляді (анкеті покупця), та внесена до електронної бази даних,
володільцем якої є ТОВ Новус Україна.
2.2. Якщо дана інформація відображена не коректно, Покупець має право відкоригувати
персональні дані у відповідних полях, що наведені на відповідному інтернет-ресурсі.
2.3. Покупець несе відповідальність за дані, що вносяться або редагуються ним за допомогою вебінтерфейсу.
2.3. Учаснику заборонено:
- вносити персональні дані іншої особи, що не є власником бонусної картки NOVUS до своєї сторінки
Покупця;
- створювати дії, які направленні на зловмисне використання інформації та обману інших
користувачів;
- застосовувати будь-яке програмне забезпечення для автоматизованого збору інформації інших
користувачів відповідного інтернет-ресурсу;
- дії, що направлені на незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональних
даних та будь-якої інформації інших користувачів;
- дії, що стосуються незаконної авторизації Покупця, а саме: підбір логіну/паролю до персональної
сторінки інших користувачів; зловживання довірою та шляхом обману інших клієнтів;

- використовувати персональну сторінку користувача у спробі розмістити інформацію, що є
промисловою або інтелектуальною власністю третіх осіб
- при внесенні / коригуванні персональних даних Покупця. Використовувати нецензурні вираження,
навіть якщо вони маскуються іншими символами (наприклад зірочками).
2.4. Відповідальність Учасника:
- при авторизації на веб-інтерфесі персональної сторінки Покупця, реєстрація логіна та пароля
вважається здійсненою володільцем бонусної картки NOVUS;
- якщо умови використання сайту www.my.novus.com.ua були порушені, Володілець має право
блокувати доступ Покупця до веб-інтерфейсу персональної сторінки Покупця без попереднього
повідомлення;
- при розміщенні Покупцем на сайті інформації, що не відповідає умовам Угоди Користувача,
Володілець має право без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково
розміщену Покупцем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її
відповідність Угоді Користувача та/або чинному законодавству;
2.4. Відповідальність Володільця:
- не несе відповідальності за достовірність даних, що були внесені Покупцем;
- не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будьким, окрім власника бонусної картки NOVUS;
- не відповідає за неможливість використання сайту, окрім випадків проведення технічних робіт або
оновлення сайту;
- не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Учасником в
інтернет-ресурсі, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту,
так і іншими можливими способами.

3. Обробка інформації за допомогою веб-інтерфейсу
3.1. При авторизації (введення логіну та паролю на початковій сторінці) на сайті, Покупцеві
надається доступ до його персональної інформації щодо використання його бонусної картки.
4.2. Покупець має можливість вносити, редагувати та зберігати дані, що стосуються персоналізації
його бонусної картки NOVUS.
3.3. При використанні Покупцем веб-інтерфейсу персональної сторінки програмно-апаратний
комплекс, на якому розташований Сайт, автоматично зберігає, обробляє та використовує
знеособлені дані Учасника, що не відносяться до персональних, наприклад: IP-адреса Учасника,
файли cookie, а також статистична інформація про активність Учасника.
3.4. Реєстрації бонусної картки Покупця реєструється одноразово. Після чого Покупець має право
користуватися статичним паролем входу до персональної сторінки користувача.

4. Інші умови
4.1. Володілець не несе відповідальності за шкоду / збитки, яких зазнав Покупець або треті особи в
результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про
порядок використання веб-інтерфейсу.
4.2. При роботі веб-інтерфейсу можливе проведення технічних робіт щодо оновлення вебінтерфейсу або обробки даних Покупців, що не гарантує безперебійну та безпомилкову роботу
інтернет-ресурсу.
4.3. Володілець може в будь-який момент і без повідомлення Покупця поступитися своїми правами
за даною Угодою третій стороні.
4.4. Відносини, что виникають між володільцем та Покупцем, та не регулюються даним
положенням, визначаються чинним законодавством України.
4.5. Покупець, в процесі використанні інтернет-ресурсу на якому розташована його персональна
сторінка не має ніяких майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності Володільця або
третіх осіб, якщо це явно не вказано, і усі права власності стосовно таких об’єктів інтелектуальної
власності залишаються винятково за Володільцем та/або відповідною третьою особою.
4.6. Використання інтелектуальної власності, що знаходить на відповідному інтернет-ресурсі,
Покупцем в комерційних цілях, заборонено без письмового дозволу на це відповідного
правовласника.

