
Umowa użytkowania 

Korzystając ze strony delivery-international.com «Delivery-Avto» dochodowe użytkownika, 
które użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkich poniższych s warunkami 
niniejszej umowy. 

Rzeczywiste umowy i stosowanie jest umowa (zwana dalej - Umowa), zawarta między osobą 
działającą we własnym interesie lub w interesie innych osób (zwanych dalej - Użytkownik) oraz 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością «Delivery-Avto»  z adresą: Ukraina, m . Kijów, ul Velyka 
Vasylkivska, 15/2, EDRPOU 3173765 (dalej - Właściciel serwisu), który jest właścicielem 
wyłącznego prawa do serwisu internetowego delivery-international.com (dalej - Serwis ), 
zwanych dalej Stronami, ustala prawa i obowiązki Użytkownika i właściciel witryny za 
pomocą C aytu 

Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób i / lub rejestracji 
lub avtoryzuyuchys na Stronie , potwierdza, że zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy, 
zgadza się i zobowiązuje nd nd naśladowania. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się 
bezwarunkowo na wszystkie warunki niniejszej Umowy, zobowiązuje się do natychmiastowego 
zaprzestania korzystania z Witryny i wszystkich jej usług. 

  

1. Terminy i definicje. 

1.1. Witryna - zbiór informacji, tekstów, grafiki, designu, obrazów, zdjęć i filmów, innych 
rezultatów działalności intelektualnej, umieszczonych w sieci dokumentów (plików) 
elektronicznych, połączonych jednym tematem, projektem i 
jedną przestrzenią adresową domena www.delivery-international.com, a także 
oprogramowanie komputerowe (dalej - komputery), umożliwiające publikację w celu 
publicznego przeglądu informacji i danych połączonych w ogólnym celu, przy użyciu środków 
technicznych służących do komunikacji między komputerem Użytkownika a Internetem. 

1. 2 . Treść Serwisu (dalej - Treść) - chronione wyniki działalności intelektualnej, w tym teksty, ich 
nazwy, artykuły, okładki, graficzne pochodne, zdjęcia, komponenty i inne dzieła, interfejsy 
użytkownika, interfejsy wizualne, nazwy znaków towarowych, logo, programy komputerowe , 
bazy danych, konstrukcja, wygląd ogólny styl, który jest częścią serwisu i innej własności 
intelektualnej wszystkich obiektów i razem i / lub oddzielnie zawarte na Stronie . 

1. 3 . Użytkownik - osoba fizyczna działająca we własnym interesie lub w interesie innych osób 
fizycznych lub prawnych, podmiotów, przyjętych i niniejszej Umowy oraz mająca dostęp do 
Serwisu i korzystająca z nich, niezależnie od tego, czy posiada uprawnienia do rejestracji w 
Serwisie z Panem eyi, czy bez. 

1. 4 . Usługi i usługi - zestaw usług cyfrowych, które Użytkownik może otrzymać poprzez 
korzystanie z Serwisu, związanych z działalnością firmy, Właściciela Serwisu , określony w 
paragrafie 3 niniejszej Umowy w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Użytkownika , 
klienta firmy . 

1. 5 . Konto - informacja o danych podanych przez Użytkownika, których ustalenie 
Właściciel Serwisu uważa za niezbędne w celu korzystania z Serwisu przez Użytkownika w celu 
wypełnienia zobowiązań wobec Użytkownika. 

1.6 . Rejestracja - wypełnienie niezbędnych danych osobowych poprzez formularz wymagany 
przez Serwis w celu identyfikacji Użytkownika. 
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1.7 . Konto osobiste jest usługa usługi cyfrowe , które pozwala użytkownikowi do usług 
porządkowych przy pomocy serwisu , śledzić ich status, niezależnie sporządzić i wydrukować 
faktury wypełniony dla wysyłania, obliczyć koszt zbierania i przyjmowania dostawy 
uwzględnieniem opustów w jednym lub więcej obszarów, otrzymywanie informacji o statusie, 
konto, otrzymywanie informacji kontaktowych dla użytkowników przypisanych do pracowników 
Ltd. „ Dostawa- AVTO” , odbieranie aktów usług świadczonych w danym okresie i tym podobne . 

  

2. Postanowienia ogólne. 

2.1. Przed korzystaniem z Serwisu w jakikolwiek sposób i / lub rejestracją, zalogowaniem się 
do Serwisu lub bez nich, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią: 

2.1.1. Niniejszej Umowy; 

2.1.2. Polityka prywatności (dalej - Polityka) 

2.1.3. Umowa o świadczenie usług spedycyjnych (dalej - Umowa TEP); 

2.1.4. Inne dokumenty zamieszczone w Serwisie w sekcji „ Dokumenty ” . 

2.2. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu i / lub rejestrując się, logując się do Serwisu lub 
bez niego , Użytkownik wyraża pełną i bezwarunkową zgodę na wszystkie warunki określone 
w paragrafach . 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4 i jest pozbawiona możliwości odniesienia się do 
niewiedzy o wszelkich sprawach regulowanych przez tych dokumentów , i jest osobiście 
odpowiedzialny za weryfikację tych dokumentów i ich zmian. 

2.3. Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich dodatkowych warunków świadczenia Usług 
świadczonych w Witrynie . 

  

3. Przedmiot umowy. 

3.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie użytkownikom z dostępem do 
oprogramowania Site Właściciel serwisu : 

3.1.1. Informowanie Użytkownika o Usługach realizowanych za pośrednictwem Serwisu , w tym 
poprzez e - mail, sms, viber; 

3.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi możliwości zakupu Usług; 

3.1.3. Korzystanie z usług Witryny . 

3.2. Serwis udostępnia Użytkownikowi następujące rodzaje Usług: 

3.2.1. Bezpłatny dostęp do Treści z prawem do przeglądania Treści; 

3.2.2. Korzystanie z funkcji Yeyu wyszukiwania i nawigacji Zawartość strony ; 

3.2.3. Dostęp do informacji na temat usług dostawców być ; 

3.2.4. Dostęp do informacji o sposobach i warunkach zamawiania, płatności, śledzenia i 
dostarczania przesyłek; 

3.2.5. Zamów inne dodatkowe usługi; 

3.2.6. Otrzymywanie informacji o statusie zamówienia dla uprawnionego Użytkownika; 



3.2.7. Otrzymywać informacje na temat produktów, oferty, reklamy, akcji i rabaty; 

3.2.8. Utworzenie konta w prywatnym biurze w celu realizacji listów przewozowych formacji, 
wniosków o pobieranie próbek i / lub dostawy przesyłek, śledzenia zamówień, dokumentów 
formacyjnych pojawiających się przy świadczeniu usług; 

3.2.9. Inne rodzaje usług (usług), które są realizowane na stronach Witryny . 

3.3. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich istniejących i dobrze i że faktycznie działać 
w momencie , udogodnień i usług Serwisu oraz dowolne ich dalsze modyfikacje i dodatkowe 
usługi (usług) Serwisu , które pojawiają się w przyszłości. 

3.4. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny . Relacje z zakupami usług, które 
mają charakter kompensacyjny , dokumenty podlegające regulacjom Witryna Właściciela, które 
są dostępne w „Dokumentach” w Witrynie Właściciela Witryny . 

  

4. Ogólne warunki korzystania z Serwisu . 

4.1. Witryna zapewnia się Użytkownika z okazji uzyskania informacji na temat usług 
transportowych i logistycznych oraz innych usług i usług właściciela na miejscu , ich kolejność, 
płatności, śledzenie wydajności, jak również otrzymywać informacje zwrotne. 

4.2. Zamawianie Usług jest możliwe poprzez wypełnienie informacji w Serwisie w odpowiednich 
sekcjach przy rejestracji lub autoryzacji w Koncie Osobistym oraz w inny sposób dostępny 
w Serwisie . 

4.3. Informacje o statusie zamówienia można znaleźć na stronie internetowej 
w zakładce „ Śledzenie ” oraz w prywatnym biurze na numer paragonu ohm lub prośby 
o wypłatę / dostawę pozycji. 

4.4. Właściciel serwisu korzysta z automatycznego systemu zbierania 
danych cookies . Pliki cookies - to pliki tworzone przez serwisy internetowe, które 
przechowywane są w urządzeniach Twoich użytkowników. Upraszczają pracę w Internecie, 
przechowując informacje w celu szybkiego dostępu do niego, skracając czas oczekiwania . 

4.5. Witryna może zawierać łącza do witryn osób trzecich, partnerów 
Właściciela Witryny . Podane są wyłącznie w celu zapoznania Użytkownika z zasobami 
partnerów. Jeśli użytkownicy klikną te łącza, opuścisz witrynę 
właściciela witryny . Właściciel serwisu nie przegląda witryn osób trzecich, nie kontroluje i nie 
ponosi odpowiedzialności za żadne z tych witryn ani za ich zawartość. Właściciel Witryny nie 
udziela porad ani nie składa żadnych oświadczeń na temat takich witryn, żadnych informacji lub 
materiałów, które zawierały , ani wyników, które można uzyskać dzięki ich wykorzystaniu. Jeśli 
Użytkownik przejdzie do witryn osób trzecich w celu uzyskania łącza m zamieszczonego w 
Witrynie, jest świadomy swojej odpowiedzialności. Postanowienia tej klauzuli niniejszej Umowy 
nie mają zastosowania do witryny i firm, które są częścią grupy firm Właściciela Witryny . 

  

5. Prawa i obowiązki stron. 

5.1. Właściciel serwisu ma prawo do: 



5.1.1. Umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu , utrzymywać w dobrym stanie określone 
zasoby i świadczone przez niego usługi, zmieniać zasady korzystania z Serwisu , a także zmieniać 
ich zawartość. 

5.1.2 Podjęcie środków, aby przyciągnąć użytkowników do odpowiedzialności pod th niniejszej 
Umowy i że jest obowiązkiem właściciela strony internetowej . 

5.1.3. Umieszczając użytkownika na Stronie, informacje lub inne działania, które nie spełniają 
warunków Umowy, według własnego uznania usuwają, a Ty w całości lub w części zamieściłeś 
informacje, w tym informacje, na podstawie których trudno jest określić ich zgodność z Umową; 

5.1.4. W przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy Właściciel Serwisu ma prawo 
zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu . 

5.1.5. Wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe podane przez 
użytkownika podczas korzystania z I Serwisu i rejestracji za jego pomocą oraz wysyłane 
na wskazany przez użytkownika numer telefonu, e-mail na adresy w i umieszczonych w 
przestrzeni ograniczonej dla użytkownika, reklamy i wiadomości we własnym zakresie. 

5.1.6. Przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z relacji z Użytkownikiem na osoby trzecie 
bez odrębnej zgody Użytkownika w celu pełnego wywiązania się z obowiązków świadczenia 
Usług na rzecz Użytkownika. 

5.1.7. W dowolnym czasie i bez powiadomienia użytkownika, aby dokonać zmian w wykazie 
usług, które są realizowane z wykorzystaniem witrynie taryfy, 
dokumenty moderatorów itp th zawartości Serwisu . Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich 
opublikowania w Serwisie. 

5.1.8. Bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika o przeprowadzaniu działań prewencyjnych 
lub innych, które zapewniają skuteczność Witryny . 

5.2. Użytkownik ma prawo do: 

5.2.1. Aby uzyskać dostęp do korzystania z Witryny po spełnieniu wymagań niniejszej Umowy, 
Polityki i dokumentów określonych w paragrafie 2 niniejszej Umowy. 

5.2.2. Korzystaj ze wszystkich dostępnych w Witrynie usług i usług oraz zamawiaj wszelkie usługi 
oferowane w witrynie właściciela witryny . Korzystanie z niektórych Usług wymaga autoryzacji 
użytkownika w Witrynie . 

5.2.3. Zadawać pytania odnoszące się do usług transportowych i logistycznych oraz innych usług 
oferowanych przez strony przedstawicieli właściciela na stronie internetowej . 

5.2.4. Korzystaj z Witryny wyłącznie w celach iw sposób określony w Umowie i nie jest to 
zabronione przez ustawodawstwo Ukrainy. 

5.3. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się: 

5.3.1. Podaj na żądanie Właściciela Witryny dokładne, wiarygodne i kompletne informacje, które 
są bezpośrednio związane ze świadczeniem Usług w Witrynie . 

5.3.2. Zapewnia zachowanie loginu i hasła przed dostępem osób trzecich oraz ich terminową 
wymianę w przypadku utraty lub innych nieuprawnionych działań osób trzecich oraz ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie działania osób trzecich, które posłużyły się podanym loginem i 
hasłem Użytkownika. O ile Użytkownik nie udowodni inaczej, wszelkie czynności wykonywane w 
Serwisie przy użyciu loginu i hasła użytkownika uważa się za wykonane przez Użytkownika. Bez 



uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy, Właściciel Witryny nie będzie w żaden 
sposób bezpośrednio ani pośrednio odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku 
lub w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszej klauzuli niniejszej 
Umowy. 

5.3.3. Nie podjęcie działań, które mogą być uważane za takie, które naruszają normalnego 
funkcjonowania w Serwisie . 

5.3.4. Unikaj wszelkich działań, które mogą naruszyć poufność informacji chronionych 
przez ustawodawstwo Ukrainy. 

5.3.5. Nie korzystaj z usług Serwisu w celu: 

5.3.5.1. Mylące o nada va te witryny usług i usług oraz sposobu ich pracy; 

5.3.5.2. Nieprawidłowe; bezpośrednie porównanie o usługach, a także usługi świadczone przez 
właściciela th miejscu i negatywnego nastawienia do ludzi, którzy korzystają lub nie korzystają z 
usług bezpośrednią i usług Właściciel strony , przekonanie o takich osób. 

5.3.7. Niezwłocznie powiadomić właściciela strony jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia 
konta lub login i hasło jak każdy drugi innego roku NARUSZENIE mnie bezpieczeństwa. 

5.3.8. Na żądanie Właściciela Serwisu o zmianę swoich haseł, w przeciwnym razie 
Właściciel Serwisu ma prawo do zmiany haseł Użytkownika na siłę. 

5.3.9. Nie próbuj uzyskać dostępu do konta i / lub loginu i hasła innego Użytkownika w jakikolwiek 
sposób, w tym między innymi przez oszustwo, nadużycie zaufania, wybór loginu i hasła , użycie 
innych nieautoryzowanych metod. 

  

6. Korzystanie z Witryny i gwarancja Użytkownika będą dozwolone . 

6.1. Do korzystania z Witryny wymagane jest połączenie internetowe. Właściciel serwisu nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne skutki dla Użytkownika spowodowane 
brakiem możliwości połączenia się z Internetem. 

6.2. Zawartość strony chroniona prawem autorskim, prawem znaków towarowych i innymi 
przepisami prawa Ukrainy w zakresie ochrony własności intelektualnej i 
ochrony przed nieuczciwą konkurencją. 

6.3. Niniejsza Umowa nie daje użytkownikowi ze bez prawa do jakichkolwiek rezultatów 
działalności intelektualnej Właściciel strony lub osoby trzeciej, jeżeli przeniesienie praw 
wyłącznych nie jest wyraźnie określony, a wszystkie wyłączne prawa użytkowania i zysku są 
właściciele stronę internetową i / lub pod jej A trzecia osoba . 

6.4. Użytkownik gwarantuje: 

6.4.1. Nie publikuj ani nie przesyłaj danych osobowych za pośrednictwem Strony , w tym 
adresów domowych, numerów telefonów, adresów e-mail, danych paszportowych i innych 
danych osobowych (danych osobowych) innych użytkowników lub innych osób, chyba że 
Użytkownik jest upoważniony do wykonywania takich czynności lub bez ich pre- jej zgody; 

6.4.2. H e używać urządzenia, oprogramowanie, procedury, algorytmy i sposobów, urządzeń 
automatycznych lub równoważny proces ręcznego dostępu nabywać, kopiowanie lub 
monitorować zawartość i strukturę oraz z strony w celu uzyskania lub próby uzyskania 



informacji, dokumentów lub materiałów, które nie są specjalnie świadczone 
przez usługi Witryny ; 

6.4.3. Nie używaj zautomatyzowanego oprogramowania do zbierania informacji yrannya i / lub 
interakcji z Witryną ; 

6.4.4. H oznacza nielegalny dostęp do funkcji, systemów i Serwisu , proponowany i właściciel tej 
strony ; 

6.4.5. Nie zakłócać prawidłowego funkcjonowania Witryny ; 

6.4.6. Nie naruszają systemu bezpieczeństwa, rejestracji lub autoryzacji w Serwisie ; 

6.4.7. H stara się śledzić lub śledzić wszelkie informacje na temat jakiegokolwiek 
A nd kolejny rok „s WWW ; 

6.4.8. Nie twórz kilku kont w Serwisie , jeśli faktycznie należą one do tej samej osoby, osoby 
fizycznej lub prawnej, podmiotu gospodarczego; 

6.4.9. Nie rejestrować się z używaniem danych, do których użytkownik nie ma 
prawa do używania; 

6.4.10. Nie wysyłaj informacji o korzystaniu z konta lub loginu i hasła do konta osobom trzecim; 

6.4.11. Nie publikuj żadnych plików, które zawierają lub mogą zawierać wirusy lub inne złośliwe 
programy; 

6.4.12. Nie gromadzić i nie gromadzić informacji kontaktowych i danych osobowych Witryny w 
sposób zautomatyzowany lub w inny sposób w jakimkolwiek celu, w 
tym spamu rozsyl Reference lub innych niechcianych informacji; 

06.04.13 Nie dokonywać żadnych jak i di th , celami i właścicielowi szkody na miejscu i innych; 

06.04.14 Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika na adres 
Właściciela Serwisu Użytkownik otrzymuje na podstawie przepisów prawa i zgodnie z wymogami 
ustawodawstwa Ukrainy w zakresie danych osobowych. 

6.5 Właściciel serwisu polega na uczciwości Użytkownika i udzielonych przez niego 
gwarancjach. W przypadku naruszenia przez Użytkownika udzielonych gwarancji określonych w 
punkcie 6.4. Umowa, Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu Właścicielowi Serwisu poniesionych 
przez niego szkód. 

  

7. Odpowiedzialność. 

7.1. Przystępując do niniejszej Umowy, Użytkownik rozumie, akceptuje i zgadza się, że: 

7.1.1. Ponoszą całkowitą odpowiedzialność za utrzymywanie swojego loginu i hasła do 
konta O blikovoho oraz za wszystkie działania popełnione w ramach jego rekordu O blikovym; 

7.1.2. Zobowiązuje się samodzielnie i na własny koszt regulować wszelkie roszczenia osób 
trzecich związane z działaniem lub bezczynnością Użytkownika podczas korzystania z Serwisu . 

7.2. Wszelkie szkody, które Użytkownik może ponieść w przypadku celowego lub wynikającego z 
niedbalstwa naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, a także w wyniku 
nieuprawnionego dostępu do danych innego Użytkownika lub w wyniku działań innych 
użytkowników lub osób trzecich, Właścicielowi witryny nie przysługuje zwrot kosztów. 



7.3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za: 

7.3.1. Wszelkie awarie techniczne lub inne problemy z sieciami telefonicznymi , usługami, 
telefonią, systemami komputerowymi, serwerami lub dostawcami, sprzętem komputerowym lub 
telefonicznym, oprogramowaniem, awarią usług lub skryptami poczty e-mail z przyczyn 
technicznych. 

7.3.2. Działania systemów płatniczych i opóźnienia związane z ich działaniem. 

7.3.3. Treść stron, które nie należą do Właściciela serwisu , do których linki mogą znajdować się 
w Serwisie i nie gwarantuje ich dostępności, poprawności i zgodności z podaną tematyką. 

7.3.4. Nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu , jeżeli Użytkownik nie posiada niezbędnych 
środków technicznych do korzystania z nich , a także nie ma obowiązku ich udostępnienia 
Użytkownikom. 

7.3.5. Brak możliwości rejestracji listów przewozowych i wniosków o odbiór / dostawę ładunku 
przez Użytkownika w Serwisie z jakiegokolwiek powodu. 

7.3.6. Wszelkie uszkodzenia komputera K orystuvacha lub jakiejkolwiek innej osoby, urządzeń 
mobilnych, jakiegokolwiek innego sprzętu lub oprogramowania spowodowane lub związane z 
pompowaniem materiałów z Witryny lub łącza w Witrynie . 

7.3.7. Wszelkie szkody, w tym utracone korzyści, szkody moralne lub inne szkody wyrządzone 
przez Użytkownika osobom trzecim lub osobom trzecim w wyniku korzystania z Witryny , 
zawartości Witryny lub innych materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny lub w związku 
z działaniem Witryny , jak również we wszystkich innych przypadkach przewidzianych w niniejszej 
Umowie. 

7.3.8. Wszelkiego rodzaju straty poniesione przez Użytkownika w wyniku lub w 
związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika wymagań Umowy w zakresie zachowania 
danych dostępowych - loginu i hasła, a także zgodności z danymi osobowymi i legalności ich 
przekazania od użytkownika do właściciela witryny . 

7.4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu , Użytkownik zobowiązuje się 
zrekompensować Właścicielowi Serwisu szkody spowodowane takimi działaniami. 

7.5. Uznając międzynarodowy charakter Internetu, Użytkownik przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich odpowiednich zasad i przepisów odnoszących się 
do działań Użytkownika w Internecie. 

  

8. Naruszenie warunków umowy użytkowania. 

8.1. Właściciel serwisu ma prawo do ujawnienia informacji o Użytkowniku, jeśli obowiązujące 
ustawodawstwo Ukrainy wymaga lub zezwala na takie ujawnienie. 

8.2. Właściciel terenu ma prawo bez wcześniejszego wypowiedzenia i / lub zablokowanie 
dostępu do Serwisu , jeśli naruszone niniejszej Umowy lub warunki korzystania z Serwisu , które 
są zawarte w innych dokumentach, w okolicznościach , które wskazują na naruszenie. 

8.3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników lub osób trzecich za 
zablokowanie dostępu do witryn naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z 
postanowień niniejszej Umowy lub innego dokumentu w zawierający warunki korzystania 
z Serwisu . 



  

9. Wyrażenie zgody przez użytkownika na otrzymywanie komunikatów reklamowych i 
przetwarzanie danych osobowych. 

9.1. Akceptując ważną Umowę, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych 
osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer kodu kreskowego) dla 
celów niniejszej Umowy, a także w celu otrzymywania materiałów promocyjnych 
drogą elektroniczną, sms, viber z prawem do przekazania danych Użytkownika podmiotom 
trzecim w celu ich realizacji. 

9.2. Dając użytkownikom ich właściciel danych osobowych z serwisu jest uważana za 
pewnik i przedmiotem szczegółowych danych osobowych i świadomy , ale również 
świadomy i wyraża zgodę jak na przetwarzanie właściciela danych osobowych na stronie 
internetowej , jej kontrahentów i osób trzecich, które wykonują przetwarzanie danych 
osobowych w imieniu strony internetowej Właściciela . Zgoda ta jest wyrażana przez 
Użytkownika w dowolnej formie, z własnej woli i we własnym interesie. 

9.3. Tam, gdzie informacje w Witrynie wskazują, że nie jest to użytkownik ani inna osoba, 
osoba ta musi mieć wystarczające podstawy prawne i / lub instrukcje obsługi do przesyłania 
takich informacji Witryna Właściciela i wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych 
osobowych. Wskazana osoba samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność przed Użytkownikiem 
za niezgodne z prawem wykorzystanie informacji o Użytkowniku. 

9.4. Właściciel serwisu przy przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych kieruje się 
wymogami prawa Ukrainy, Polityką i gwarantuje niezbędne środki ochrony danych osobowych 
przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

9.5. Dane osobowe mogą być przekazane przez Użytkownika poprzez wypełnienie odpowiednich 
danych w formularzach zamieszczonych w Serwisie. 

9.6. Za zgodność z prawem i prawidłowość danych osobowych Użytkownika odpowiada 
wyłącznie osoba, która je podała. Właściciel serwisu nie ponosi żadnych 
zobowiązań z wyboru ING danych osobowych podanych przez użytkownika. 

  

10. Rozwiązywanie sporów. 

10.1. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sporów pomiędzy Stronami niniejsza Umowa 
warunkuje zwrócenie się do sądu o przyznanie roszczenia właścicielowi serwisu i możliwość 
rozstrzygnięcia sporu innymi drogami. W przypadku sporów związanych z niniejszą Umową 
roszczenia są wysyłane pocztą na adres prawny Właściciela Witryny . 

10.2. W przypadku braku możliwości dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu każda ze Stron ma 
prawo zwrócić się do sądu w celu ochrony swoich praw przyznanych jej przez obowiązujące 
na Ukrainie ustawodawstwo . 

  

11. Dodatkowe warunki. 

11.1. Właściciel serwisu nie przyjmuje ofert od Użytkownika dotyczących zmian w niniejszej 
Umowie. 



11.2. Użytkownik dobrowolnie podaje informacje, które są automatycznie przekazywane 
Właścicielowi Serwisu podczas korzystania z Serwisu za pomocą oprogramowania 
zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w tym adres IP, pliki cookies , informacje o 
przeglądarce Użytkownika, dane geolokalizacyjne urządzeń Użytkownika, dane dotyczące 
Użytkownika działania w Serwisie i inne dane użytkownika niezbędne i do wypełnienia 
obowiązków właściciela serwisu . 

11.3. W przypadku pytań związanych z pracą z Serwisu i jego zastosowania, użytkownik może 
uzyskać wszystkie informacje na stronie w odpowiednich sekcjach i za pomocą usługi 
„commun o k i wsparcia” i „Chat z bot czatu Telegram”. 

11.4. Informacje są przesyłane w imieniu właściciela serwisu użytkownik, jeśli jest ono 
skierowane na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika w dostarczaniu swoich 
danych osobowych, a linki w tych e-maili na jednym dysku w Ważność od adresu w Site delivery-
international.com . 

11.5. Właściciel serwisu i aplikacji mobilnej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
Umowie, a Użytkownik zobowiązuje się do regularnego monitorowania wszelkich zmian w 
umowie umieszczonej jako druga w Serwisie. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą 
umieszczenia jej w Serwisie, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej. 

11.6. W przypadku unieważnienia części postanowień obowiązującej Umowy, pozostałe części 
Umowy pozostają w mocy. Niespełnienie przez C Thorin któregokolwiek warunku lub warunku 
niniejszej Umowy lub jakiekolwiek ich naruszenie nie zmienia postanowień Umowy. 

https://www.delivery-international.com/
https://www.delivery-international.com/

