УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБСАЙТОМ
УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ Й УМОВАМИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ВЕБСАЙТУ
Ці умови користування вебсайтом (надалі також – «Умови» або «Умови користування»), разом із
документами, посилання на які містяться в цих Умовах, регулюють умови, на яких ви користуєтесь
нашим вебсайтом https://nicontrabandi.org.ua/ та будь-якими пов’язаними з ним мікросайтами
(надалі також – «наш сайт»), якщо ви гість цього вебсайту. Користування нашим сайтом – це доступ
до сайту, перегляд його сторінок або користування формою зворотнього зв'язку. Перш ніж почати
користуватися нашим сайтом, уважно прочитайте Умови користування. Рекомендуємо
роздрукувати копію цього документа для подальшого використання. Користуючись нашим сайтом,
ви підтверджуєте, що згодні з цими Умовами й погоджуєтеся дотримуватися їх. Якщо ви не
погоджуєтеся з цими Умовами користування, не користуйтеся цим вебсайтом.
ІНШІ УМОВИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
Ці Умови пов’язані з додатковими умовами, які також стосуються вашого користування цим сайтом:
Політика з обробки Персональних даних, яка визначає умови, на яких ми обробляємо будь-які
персональні дані, які ми збираємо або які ви надаєте нам. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду
на таку обробку й гарантуєте, що всі дані, надані вами, є точними.
Наша ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE, яка надає інформацію про файли cookie на
нашому сайті.
ПРО НАС
Цим вебсайтом управляє компанія АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (включно з будьякими пов’язаними (афілійованими) особами) яка зареєстрована за адресою: 04070, м. Київ, вул.
Спаська, 30А (далі – «JTI», «ми», «нас», «наші»).
ЗМІНИ УМОВ КОРИСТУВАННЯ
Ми залишаємо за собою право переглядати ці умови в будь-який час, публікуючи зміни на цій
сторінці. Періодично перевіряйте цю сторінку й звертайте увагу на всі внесені зміни, оскільки вони
обов'язкові для вас.
ЗМІНИ НА НАШОМУ САЙТІ
Ми можемо періодично оновлювати наш сайт і змінювати контент у будь-який час. Однак, будь
ласка, зверніть увагу, що будь-яка інформація на нашому сайті може стати неактуальною у певний
момент, і ми не зобов'язані її оновлювати. Ми не гарантуємо, що на нашому сайті немає помилок
або що вся інформація на ньому є повною та вичерпною.
ДОСТУП ДО САЙТУ
Доступ до нашого сайту є безкоштовним. Ми не гарантуємо, що наш сайт або будь-яка інформація,
розміщена на ньому, завжди буде доступною. Доступ до нашого сайту дозволено на тимчасовій
основі. Ми можемо призупинити, скасувати, припинити або змінити всю або частину інформації на
нашому сайті без попередження. Ми не несемо відповідальності перед вами, якщо з якоїсь причини

наш сайт недоступний у будь-який час або протягом певного періоду. Ви самостійно відповідальні
за вжиття будь-яких необхідних заходів для отримання вами доступу до нашого сайту. Ви також
берете на себе відповідальність за те, щоб усі особи, які отримують доступ до нашого сайту через
ваше інтернет-з'єднання, знали про ці умови користування та інші відповідні положення та умови й
дотримувалися їх.
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Ми та/або наші афілійовані особи є власниками або ліцензіатами усіх прав інтелектуальної власності
на нашому сайті, а також власником контенту, опублікованого на ньому. Ці об'єкти захищені
законодавством, що регулює питання права інтелектуальної власності (в тому числі – авторського
права) та положеннями міжнародних угод. Усі такі права є захищеними. Ви можете роздрукувати
одну копію з нашого сайту й завантажити витяги або матеріали тільки для особистого користування.
Також ви можете звернути увагу членів вашої організації на контент, розміщений на нашому сайті.
Заборонено вносити зміни до паперових або цифрових копій будь-яких роздрукованих або
завантажених матеріалів з нашого вебсайту, а також використовувати будь-які ілюстрації,
фотографії, відео- або аудіофайли та будь-яку графіку окремо від будь-якого супровідного тексту.
Наше право (як і будь-кого з визначених авторів публікацій) авторства контенту, розміщеного на
нашому сайті, має бути завжди визнане. Заборонено використовувати будь-яку інформацію,
розміщену на нашому сайті, з комерційною метою без отримання ліцензії від нас чи наших
ліцензіарів. Якщо ви роздрукуєте, скопіюєте або завантажите будь-яку інформацію з нашого сайту,
порушуючи ці умови використання, ваше право користуватися нашим сайтом негайно припиниться,
і ви маєте повернути нам та/або знищити будь-які копії таких матеріалів.
ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ НАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Інформація на нашому сайті надана лише для ознайомлення та не може бути використана як
рекомендації, яким вам необхідно слідувати. Перш ніж вчинити чи утриматися від вчинення будьяких дій на основі контенту нашого сайту, вам необхідно отримати професійну консультацію. Хоч ми
й докладаємо максимальних зусиль для забезпечення актуальності інформації на нашому вебсайті,
ми не робимо жодних тверджень чи гарантій, прямих чи опосередкованих, що інформація на
нашому сайті є точною, повною та актуальною.
ОБМЕЖЕННЯ НАШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У межах, дозволених законодавством, ми виключаємо всі умови, гарантії та твердження або інші
умови, що випливають або можуть випливати з нашого вебсайту чи будь-яких матеріалів на ньому,
прямі чи опосередковані. Ми не несемо відповідальності перед будь-яким користувачем сайту за
будь-які втрати або збитки, незалежно від того, чи це є наслідком договірної, позадоговірної
відповідальністі (зокрема недбалості), порушення встановлених законом обов'язків або інших видів
відповідальності, навіть якщо така відповідальність не може бути передбачена, що виникають
внаслідок або у зв'язку з:
• використанням або неможливістю використання нашого сайту;
• використанням будь-якого контенту, розміщеного на нашому сайті.

Якщо ви користуєтесь нашим сайтом з комерційною метою, будь ласка, зверніть увагу, що ми не
несемо відповідальності за:
• втрати в отриманні прибутку, в продажах, бізнесу або доходу;
• призупинення діяльності;
• втрату очікуваних заощаджень;
• упущену вигоду, збитки, завдані репутації;
• будь-які прямі або непрямі збитки або шкоду.
Якщо ви користуєтеся нашим сайтом, будь ласка, зауважте, що наш сайт призначений лише для
особистого користування. Ви погоджуєтеся не користуватися нашим вебсайтом з комерційною
метою, і ми не несемо відповідальності перед вами за будь-яку втрату прибутку, втрату бізнесу,
призупинення діяльності або упущену вигоду тощо. Ми не несемо відповідальності за будь-які
втрати або збитки, спричинені вірусом, DoS-атакою або іншим технічно шкідливим матеріалом, які
може містити ваше комп'ютерне обладнання, комп'ютерні програми, дані, у зв'язку з
використанням нашого сайту або завантаженням будь-якого контенту з сайту або з будь-якого
вебсайту, пов'язаного з ним. Ми не несемо відповідальності за інформацію на вебсайтах, які
пов’язані з нашим сайтом. Такі посилання не можна вважати схваленням нами таких пов’язаних
вебсайтів. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки або втрати, які можуть виникнути
внаслідок використання вами таких пов’язаних вебсайтів.
ВІРУСИ
Ми не гарантуємо, що наш сайт захищений і не може містити програмних помилок або вірусів. Ви
несете відповідальність за налаштування вашого програмного забезпечення для доступу до нашого
сайту. Ви маєте користуватися своїми антивірусними програмами. Не слід зловживати
використанням нашого сайту, свідомо вносячи на нього різні віруси, трояни, логічні бомби й інші
дані, які містять шкідливий код. Не слід намагатися отримати несанкціонований доступ до нашого
сайту, сервера, на якому зберігається наш сайт, або будь-якого сервера, комп'ютера чи бази даних,
підключених до нашого сайту. Ви не повинні нести загрозу нашому сайту через такі атаки як
«відмова в обслуговуванні» або розподілену атаку «відмова в обслуговуванні». Ми повідомимо про
будь-яке таке порушення відповідні правоохоронні органи й будемо співпрацювати з ними,
надаючи допомогу в ідентифікації особи-порушника. У разі такого порушення ваше право
користуватися нашим сайтом негайно припиниться.
ПОСИЛАННЯ НА НАШ САЙТ
Ви можете розміщувати посилання на нашу головну сторінку, якщо ви зробите це у чесний спосіб,
та такий, що не порушує наші права та законні інтереси, та що не шкодить нашій репутації, та за
умови, що ви не використовуватимете наш сайт у своїх (в тому числі комерційних) інтересах. Ви не
повинні розміщувати посилання на наш сайт таким чином, щоб виникала асоціація, що ми
схвалюємо ті чи інші дії. Ви не повинні розміщувати посилання на наш сайт на будь-якому вебсайті,
який не належить вам. Наш сайт не має бути розміщений на будь-якому іншому сайті, а також не
можна розміщувати посилання на будь-які сторінки нашого сайту, крім домашньої сторінки. Ми
залишаємо за собою право відкликати дозвіл на розміщення посилань без попереднього

повідомлення. Якщо ви хочете використовувати будь-яку інформацію з нашого вебсайту, у спосіб,
що не розкривається в цих умовах, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою: KIECORPOA@jti.com
ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Ці умови використання, їхній зміст і порядок створення регулюються законодавством України та
будь-яким іншим застосовним регулюванням.
ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
Щоб зв’язатися з нами, напишіть нам через форму зворотнього зв'язку, розміщену на вебсайті або
на електронну адресу KIECORPOA@jti.com. Дякуємо, що відвідали наш сайт.

