ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Сторони:
SKILLSETTER LTD (номер реєстрації HE421968), юридична особа, яка
зареєстрована та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства
Республіки Кіпр, (далі – "Виконавець"), і повністю дієздатна фізична особа (у
тому числі, яка досягла встановленого законом віку дієздатності),
зацікавлена в придбанні платних освітніх послуг (далі - "Замовник"), уклали
цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на таких умовах:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Терміни та визначення, що використовуються в Договорі, незалежно від їх
написання з великої або малої літери, використовуваного шрифту, а також
незалежно від відмінка, відмінювання та (або) іншої граматичної форми слова,
в якій вони вживані в Договорі , мають такі значення, якщо виходячи з
контексту їх вживання, очевидно, не слід інше:
1.1. Послуга — надання Виконавцем повного доступу до Одиниці Контенту
(відповідно до визначення нижче) кінцевому користувачеві (далі —
"Користувач") на інтерактивній платформі skillsetter у порядку та на умовах,
визначених цим договором. Контент представлений на платформі, що
розташована в мережі інтернет за адресою https://skillsetter.io.
1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті
Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб
відповідно до законодавства Республіки Кіпр, укласти цей Договір на певних
умовах.
1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою
https://skillsetter.io (включаючи всі його сторінки та піддомени), яка є
офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що
їм надаються.
1.4. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-річного віку, яка є кінцевим
споживачем послуги та отримує Контент на платформі skillsetter. Якщо
Замовник є фізичною особою, Користувач є Замовником.
1.5. Контент - виражений у цифровому форматі, комплекс консультаційних
послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації на задану тему з метою
надання йому можливості формування певного уявлення про предмет, а
також вироблення певних навичок у досліджуваній сфері діяльності.
1.6. Одиниця Контенту — комплекс консультаційних послуг, що має окрему
сторінку на платформі, окрему назву (заголовок) та Авторів.
1.7. Пристрій — електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший
пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та
відтворення звуку та зображення як стаціонарне, так і переносне

(включаючи, але, не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК,
та ін), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.
1.8. Автор – особа, яка бере участь у написанні Одиниці Контенту. Кожна
Одиниця Контенту має Автора або кількох авторів, які вказані на сторінці
Одиниці Контенту.
2. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
2.1. Акцептом Оферти вважається вчинення Замовником сукупності наступних
дій:
2.1.1. Реєстрація на сайті/платформі. Для цього Користувач повинен ввести
свою адресу електронної пошти та пароль.
2.1.2. Отримання Виконавцем коштів в рахунок оплати доступу до Одиниці
Контенту.
2.1.3. Послуга вважається наданою з моменту надання повного доступу до
Одиниці Контенту на платформі skillsetter.
2.2. Оферта вважається акцептованою, а Договір укладеним Замовником на
умовах Оферти та таким, що набрав чинності в частині умов, передбачених
розділом 6 Договору, з дати реєстрації Замовника на сайті/платформі; в
частині інших умов Оферта вважається акцептованою, а Договір укладеним
та таким, що набрав чинності, в дату отримання Виконавцем коштів в рахунок
оплати платних освітніх послуг, а також необхідних інформації та/або
документів залежно від того, яка з подій настане пізніше. Акцепт є повним,
беззаперечним та безумовним. Дати реєстрації на сайті/платформі,
отримання оплати та акцепту, надання Замовником інформації та/або
документів визначаються на підставі даних Виконавця.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов'язується надати Користувачу повний доступ до Одиниці
Контенту на платформі skillsetter, а саме організувати проходження
Користувачем Одиниці Контенту на платній основі, відповідно до умов цього
Договору, а Замовник зобов'язується пройти Одиницю Контентуза
відповідною програмою протягом та сплатити послуги на умовах Договору.
3.2. Одиниця Контенту, в рамках якої Виконавець надає послуги, доступна на
відповідній сторінці (піддомені) сайту та є невід'ємною частиною Договору.
3.2. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, тривалість
тощо) Одиниці Контенту розміщені у програмі Одиниці Контенту, що
розміщується на Сайті Виконавця.
3.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує жодних фінансових
чи інших результатів застосування Замовником Контентів, придбаних у
Виконавця у своїй діяльності.

3.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Замовником,
отриманих в результаті прослуховування/перегляду Контентів, знань та
навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за
використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або
побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань та навичок,
повністю лежить на Замовнику.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за
цим Договором.
4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строках,
передбачених цим Договором та відповідною програмою Одиниці Контенту.
4.1.3. Вносити зміни до структури та змісту Контенту, електронні навчальні
матеріали,
розміщені
на
сайті/платформі.
Продовження
Замовником/Користувачем навчання в рамках запропонованого Виконавцем
та розміщеного на сайті/платформі Контенту після внесення змін до них
означає згоду Замовника з такими змінами.
4.1.4. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у
процесі проходження Одиниці Контенту, без будь-яких обмежень з боку
Користувача чи компенсації на його користь.
4.1.5. Відмовити Замовнику у наданні послуг, не надавати, призупинити та/або
припинити доступ Замовнику до сайту/платформи у випадках: (1)
недотримання Замовником положень пп. 2.1. Договору; (2) відкликання
Замовником згоди на обробку наданих даних; (3) закінчення граничного
періоду доступу до Одиниці Контенту; (4) припинення Договору; (5)
порушення Замовником умов Договору; (6) в інших випадках, передбачених
Договором.
4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1. Надавати Користувачеві повний доступ до Одиниці Контенту на
платформі skillsetter, який передбачає консультаційні послуги в обсязі
відповідно до цього Договору та відповідної програми Одиниці Контенту.
4.2.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації
надання консультаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов'язки
Замовника при отриманні послуг.
4.2.3. Надати сертифікат, який підтверджує факт отримання Користувачем
Одиниці Контенту.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник має право:

5.1.1. Отримати для користувача повний доступ до Одиниці Контенту на
платформі skillsetter, який передбачає отримання належної якості відповідно
до програми Одиниці Контенту.
5.1.2. Інформувати Виконавця про недоліки, виявлені в ході надання послуг
шляхом надсилання відповідного повідомлення в особистому кабінеті.
5.2. Замовник зобов'язується:
5.2.1. Надати Виконавцю таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності), місце проживання; контактний номер телефону Замовника.
Вказана інформація надається Замовником не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні
з дати оплати Замовником послуг. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати
отримання відповідної вимоги надати інші відомості та/або документи (копії)
на вимогу Виконавця. Інформація та копії документів надаються в особистому
кабінеті Замовника на платформі (далі - особистий кабінет).
5.2.2. Інформувати про зміну наданої за Договором інформації, документів
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту здійснення таких змін шляхом
надсилання відповідного повідомлення в особистому кабінеті.
5.2.3. Здійснити акцепт у порядку, передбаченому розділом 2 цього Договору.
5.2.4. Забезпечувати технічні умови, необхідні для надання послуг. Зокрема,
Замовник забезпечує:
5.2.4.1. доступ до мікрофону та камери на технічному пристрої Замовника;
5.2.4.2. безпека пристроїв, що використовуються Замовником для доступу до
сайту/платформи;
5.2.4.3.
стабільне
сайтом/платформою;

інтернет-з'єднання

пристроїв

Замовника

із

5.2.4.4. наявність у Замовника основних знань та навичок щодо використання
мережі Інтернет та сайту/платформи.
5.2.5. Використовувати електронні навчальні матеріали курсів, зокрема
відеолекції, виключно для самостійного навчання відповідно до умов,
визначених у Договорі, не копіювати, не передавати та не використовувати
будь-які електронні навчальні матеріали за межами умов Договору.
5.2.6. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки,
встановлені цим Договором та програмою Одиниці Контенту.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Загальна вартість послуг, що надається Замовнику за цим Договором,
складається із загальної суми оплачених Замовником Контентів.
6.2. Якщо інше не передбачено в особистому кабінеті, послуги підлягають
сплаті за вартістю, вказаною на сайті/платформі. Вартість послуг, вказана в

особистому кабінеті має пріоритет. Вартість послуг щодо конкретного курсу
може бути доступна після реєстрації Замовника на сайті/платформі.
6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Замовником у
безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця
або за шляхом оплати за допомогою онлайн системи оплати WayForPay на
сайті Виконавця або через перерахування на поточний рахунок Виконавця.
Повна версія Одиниці Контенту доступна Користувачеві відразу після оплати.
6.4. Замовник несе одноосібну відповідальність за коректність здійснюваних
платежів та оплату застосовних податків.
6.5. Замовник може здійснити повернення сплачених коштів, якщо Одиниця
Контенту не відповідає його очікуванням. Для цього потрібно надіслати листа
Виконавцю на електронну пошту hello@skillsetter.io з темою листа
«Повернення», де описати які курси були придбані та оплачені, а також
основні причини для повернення. Виконавець має право не повертати кошти,
сплачені Замовником за отримання Одиниці Контенту, якщо Користувач
пройшов більше трьох розділів і лист про повернення був надісланий пізніше
7 календарних днів з моменту оплати.
6.6. Найменування та перелік кількісних показників надання послуг, зокрема
обсяг, період надання, вартість послуг, визначаються та розраховуються
Виконавцем самостійно на підставі власних даних та методології Виконавця
та можуть бути доступні Замовнику повністю або частково в особистому
кабінеті. Сторони приймають власні дані Виконавця як єдине достовірне
джерело даних, що визначає кількісні показники, обсяг, період, вартість, а
також інші характеристики наданих послуг.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором
сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства
Республіки Кіпр.
7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ ТА ВСІ ЗВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є»,
БЕЗ ЯВНИХ АБО УЯВНИХ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ
ГАРАНТІЙ, В ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЙ,
ЩО ПОХОДЯТЬ ІЗ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ.
КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,
ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ ЗАМОВНИКА ДО ПОСЛУГ І ЗВ'ЯЗАНИХ
МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. ЗАМОВНИК ПОГОДЖУЄТЬСЯ З
ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ЗВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ І
КОРИСТУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.
7.3. У максимально дозволеній законодавством Республіки Кіпр мірі
Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі
або прямі збитки, прямо чи опосередковано упущену вигоду або неотримання
доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших

нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Замовника до Послуг та їх
використання або неможливість такого доступу або використання; б) з
матеріалами або поведінкою, у тому числі ганебною, образливою або
незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом,
використанням або зміною матеріалів Замовника чи інформації.
7.4. Замовник погоджується, що відмова від гарантій та обмеження
відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та
справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання
послуг Виконавцем за доступну плату.
7.5. Замовник погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами,
повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності, що
дорівнює трьом (3) рокам після виникнення підстав для нього, інакше така
підстава вважається недійсною.
7.6. Замовник погоджується з тим, що у разі недотримання Замовником п.
5.2.6 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно,
Виконавець має право не лише призупинити надання послуг та доступ до
Одиниці Контенту до моменту здійснення оплати, але й припинити цей
Договір на підставі п. 11.3.3 цього Договору.
7.7. У разі порушення Замовником п. 12.1 цього Договору та використання
матеріалів Контенту не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів
Контенту будь-яким способом та незалежно від кола осіб, Виконавець має
право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати
користувачу доступ до Контенту та/або сайту, без повернення сплачених
Замовником за Одиницю Контенту коштів.
7.8. Замовник зобов'язується не копіювати або передавати будь-яку
інтелектуальну власність Виконавця, текст Контенту, завдання Контенту,
дизайн Контенту, доступний код Контенту третім особам.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань,
якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі
Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та
іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління
тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється
від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності
письмового підтвердження (висновок, довідка).
8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно
повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують
Форс-мажор.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання
умов цього Договору зупиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має
право ініціювати припинення Договору.
9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1. Замовник зобов'язується надавати Виконавцю всі дані, які вимагає
сайт/платформа або Виконавець, які необхідні для надання послуг. Замовник
підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх
персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване
місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний
номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів
та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця
"Клієнти", у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних,
накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання,
розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення
персональних даних у базі даних на території Республіки Кіпр з метою
виконання зобов'язань за цим Договором та з метою забезпечення реалізації
податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та
відносин у сфері бухгалтерського обліку. Замовник дає згоду на передачу
своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і
лише з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають
об'єктивній причині збору відповідних даних.
9.2. Замовник підтверджує, що йому було повідомлено про його права,
визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня
2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору
персональних даних.
9.3. За згодою Замовника на обробку персональних даних, наданих при
акцепті Оферти, вважається реєстрація Замовника на сайті/платформі.
Згодою Замовника на обробку персональних даних, наданих після акцепту
Оферти при виконанні умов Договору, вважається перший з моменту надання
таких даних доступ Замовника до сайту/платформи з використанням його
реєстраційних даних.
9.4. Виконавець має право використовувати електронну пошту, номер
телефону, логін систем відео-конференц-зв'язку та інші дані, надані
Замовником під час реєстрації на сайті/платформі, для надсилання Замовнику
інформації та рекламних матеріалів, у тому числі для інформування
Замовника про діяльність Виконавця та про хід виконання цього Договору.
9.5. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право записувати
аудіо та відео під час занять з метою контролю якості та підвищення якості
обслуговування.
9.6. Згода Замовника на обробку персональних даних може бути відкликана
на підставі письмової заяви Замовника, складеної у довільній формі, яка
надсилається Замовником Виконавцю відповідно до Угоди про обробку
персональних даних.

9.7. Виконавець зобов'язується не розголошувати дані, надані Замовником у
зв'язку з виконанням Договору (за винятком загальнодоступної інформації або
інформації, наданої Замовником під час реєстрації на сайті/платформі), третім
особам без попередньої згоди Замовника. Дані, які можуть бути розкриті:
имейл, відсоток проходження Одиниці Контенту на конкретну дату. Дані
можуть бути розкриті в загальному чаті в телеграмах або інших засобах
комунікації.
9.8. Замовник зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію та
інші дані, надані Виконавцем у ході виконання Договору (за винятком
загальнодоступної інформації), третім особам без попередньої письмової
згоди Виконавця.
10. ЗМІНА ДОГОВОРУ
10.1. Щоразу до здійснення оплати послуг Замовник зобов'язується
ознайомитись з умовами чинної версії цього Договору, у тому числі з
умовами оплати послуг. Продовжуючи використовувати сайт/платформу
після дати публікації версії Договору, у тому числі здійснюючи оплату,
Замовник погоджується з умовами версії Договору, що діють після дати
публікації (у дату використання Замовником сайту/платформи або здійснення
платежу).
10.2. Якщо Замовник не погоджується з умовами версії Договору, що діють на
дату публікації, Замовник зобов'язується не здійснювати оплату послуг після
дати публікації версії Договору, а також припинити використання
сайту/платформи. При цьому Договір припиняє дію в дату фактичного
проходження Замовником Одиниці Контенту або в останню дату граничного
періоду доступу до Одиниці Контенту залежно від того, яка із зазначених дат
(подій) настане раніше. У випадку, коли Замовник, після ознайомлення з
умовами чинної версії Договору, не погоджується з умовами чинної версії
Договору, він має право направити Виконавцю заяву про повернення коштів у
порядку, передбаченому розділом 6 Договору.
10.3. Умови кожної наступної (нової) версії Договору застосовуються до
Контенту, придбаного на умовах версії Договору, що передує даті публікації
нової версії Договору, з дати публікації такої (нової) версії Договору. Вартість
передплачених на умовах версії Договору, що передує даті публікації нової
версії Договору занять (послуг), зміні не підлягає. Якщо Замовник не
погоджується з умовами нової версії Договору, він має право направити
Виконавцю заяву про повернення коштів у порядку, передбаченому розділом
6 Договору.
10.4. Замовник поінформований та погоджується з тим, що факт. дата та час
(де це застосовно): (1) здійснення Замовником платежу, (2) використання
Замовником сайту/платформи, (3) публікації версії Договору визначаються на
підставі даних Виконавця.
11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті
Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2. Договір набирає чинності з дати його укладання, який визначається у
порядку, передбаченому розділом №2 Договору, та діє протягом граничного
періоду доступу до Одиниці Контенту. Договір припиняється у частині
доступу до відповідної Одиниці Контенту на дату фактичного проходження
Замовником Одиниці Контенту або в останню дату граничного періоду
доступу — залежно від того, яка із зазначених дат настане раніше.
11.3. Договір може бути розірваний:
11.3.1. За згодою сторін. Угода може бути досягнута шляхом обміну
електронними листами, надісланими на адреси електронної пошти Сторін.
11.3.2. За ініціативою Виконавця в односторонньому позасудовому порядку
шляхом направлення Замовнику відповідного повідомлення у особистому
кабінеті у у таких випадках:
а) прострочення оплати послуг;
б) неможливості належного виконання зобов'язань щодо надання послуг
внаслідок дій (бездіяльності) Замовника, у тому числі у разі непроходження
Замовником оплаченої Одиниці Контенту;
в) В інших випадках, передбачених чинним законодавством Республіки Кіпр.
11.3.3. за ініціативою Виконавця:
а) достроково у разі надання Замовником недостовірної інформації та/або
документів під час акцепту Оферти або у період виконання Договору шляхом
надсилання Замовнику відповідного повідомлення в особистому кабінеті.
11.3.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством Республіки
Кіпр.
11.4. З підстав, передбачених п. 10.3. Договір, Договір вважається припиненим
в дату отримання Стороною відповідного повідомлення.
11.5. Замовник поінформований та погоджується з тим, що факт, дата та час
(де це застосовно): (1) фактичного проходження Замовником Одиниці
Контенту, (2) граничного періоду доступу до Одиниці Контенту, (3)
припинення Договору визначається на підставі даних Виконавця.
12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
12.1. Виконавець надає Замовнику обмежену, персональну, невиключну,
непередавану та відкличну ліцензію на використання Послуг та будь-яких
матеріалів або інформації, отриманих в межах Одиниці Контенту або на Сайті
Виконавця. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в межах Послуг
або на Сайті Виконавця, Замовник може використовуватись лише для
особистого некомерційного використання. Замовник не має права
використовувати розміщені на сайті/платформі результати інтелектуальної

діяльності (включаючи, але не виключно: текст, елементи дизайну, графічні
зображення, а також програмний код сайту/платформи, будь-який контент
сайту/платформи: курси, модулі, заняття, навчальні матеріали) без
попередньої письмової згоди Виконавця (у тому числі, але не виключно:
відтворювати, копіювати, переробляти, розповсюджувати у будь-якому
вигляді).
12.2. Одиниця контенту на платформі є похідною з Контенту, який передається
Автором для публікації. Усі права інтелектуальної власності на Контент, що
Автор передає у відповідних документах Виконавцю, належать Виконавцю.
12.3. Надання Замовнику доступу до сайту/платформи здійснюється виключно
з метою належного надання послуг за Договором та не передбачає передачу
будь-яких прав на сайт/платформу та/або їх компоненти Замовнику. Доступ
припиняється (обмежується) на умовах цього Договору.
12.4. Сайт/платформа, всі їх елементи надаються у стані «як є» та «як
доступно». Замовник не має права вимагати внесення будь-яких змін до
сайту/платформи. Виконавець не гарантує доступність сайту/платформи
будь-якої миті.
12.5. Виконавець не несе відповідальності за очікування Замовника, пов'язані
з
результативністю/ефективністю використання сайту/платформи, за
придатність сайту/платформи, не гарантує відповідність сайту/платформи
спеціальним вимогам Замовника або можливість налаштування (зміни)
розділів сайту/платформи відповідно до переваг Замовника. Виконавець
також не гарантує, що сайт/платформа повністю вільні від дефектів та
помилок та мають функціонувати безперебійно.
12.6. Використання сайту/платформи здійснюється Замовником виключно під
свою відповідальність та на власний ризик. Виконавець не гарантує
належного функціонування сайту/платформи та не несе відповідальності за
шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок використання сайту/платформи.
Виконавець не несе відповідальності за ризик настання несприятливих
наслідків, які настануть або можуть настати внаслідок невідповідності
обладнання, іншого програмного забезпечення або каналів зв'язку, що
використовується Замовником, встановленим вимогам щодо захисту
персональних даних від несанкціонованого (противоправного) зазіхання
третіх осіб.
12.7. Якщо в процесі надання послуг Замовником на сайті/платформі будуть
розміщені або надані Виконавцю будь-які матеріали/інформація у текстовій
та/або графічній та/або аудіовізуальній або іншій формі (далі – матеріали),
Замовник надає Виконавцю право використовувати такі матеріали без оплати
на території всього світу терміном на 15 (п'ятнадцять) років з дати
розміщення такими способами: розповсюдження, відтворення матеріалів як
повністю, так і будь-яких їх фрагментів, у тому числі шляхом розміщення на
сайті/платформі та інших інтернет-ресурсах, переробка матеріалів, доведення
матеріалів до загального відома, зокрема у маркетингових та рекламних

цілях. Виконавець не зобов'язаний надавати Замовнику звіти щодо
використання матеріалів. Відповідальність за зміст матеріалів несе Замовник.
12.8. У разі пред'явлення до Виконавця будь-яких претензій та/або позовів з
боку третіх осіб у зв'язку з можливим порушенням прав третіх осіб у
розміщених Замовником матеріалах Замовник зобов'язується самостійно
врегулювати
такі
претензії
повністю,
звільнивши
Виконавця
від
відповідальності, у тому числі від будь-яких виплат на користь таких осіб, та
відшкодувати Виконавцю збитки.
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть
вирішуватись сторонами шляхом переговорів.
13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який
зареєстрований та здійснює діяльність згідно із законодавством Республіки
Кіпр.
13.3. Акцептуючи цю Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки,
пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства
Республіки Кіпр без урахування норм колізійного права. Замовник також
погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції
судів Республіки Кіпр.
13.4. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти,
використовуються лише для посилань та зручності користування текстом.
Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або
змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої
частини.
13.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність
її інших положень від цього не втрачається.
13.6. У всіх випадках, що не передбачені цією Офертою, Сторони керуються
чинним законодавством Республіки Кіпр.
14. УМОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ "ГАРАНТІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ"
14.1. Терміни та визначення Акція - маркетингова акція під назвою "Гарантія
працевлаштування", що проводиться в порядку, визначеному цими умовами
та умовами Оферти. Гарантія працевлаштування – напрямок Учаснику Акції
Оффера. Відгук – доставлений Учасником Акції відгук на вакансію
потенційному роботодавцю на платформах, які надають послуги з пошуку
вакансій. Оффер – пропозиція щодо роботи, надіслана учаснику потенційним
роботодавцем. Учасник - Користувач (Розділ 1 Оферти).
14.2. Порядок участі Для того, щоб взяти участь в Акції, необхідно:
14.2.1. Учасником було завершено (відзначено як пройдено) всі Одиниці
Контенту в особистому кабінеті в розділі "Для старту в професії".

14.2.2. Учасник взяв участь у груповому кейсі. Участь у груповому кейсі
підтверджується Особистим куратором та іншими учасниками групового
кейсу у вільній формі.
14.2.3. Учасник завершив усі кар'єрні етапи у кар'єрному центрі Виконавця.
14.2.4. Учасник підтвердив Виконавцю факт відправлення та доставки понад
50 відгуків потенційним роботодавцям, які мають верифікований статус на
платформах, що надають послуги пошуку вакансій. Платформи, за допомогою
яких Учасник надсилатиме Відгуки, визначаються Виконавцем одноосібно.
14.3. Інші умови
14.3.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без пояснення
Учаснику Акції причин, виключити Учасника з Акції, у тому числі у випадку,
якщо щодо відповідних дій/бездіяльності Учасника Акції у Виконавця виникли
обґрунтовані підозри у здійсненні недобросовісних чи шахрайських дій, у
тому числі, але не виключно: - якщо надана Учасником Акції інформація є
невірною, неповною, помилковою, некоректною чи неточною; - якщо Учасник
не виконує Умови / діє на порушення Умов цієї Акції або Оферти, або
положень чинного законодавства України, або положень чинного
законодавства України.
14.3.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов'язань перед Учасниками Акції внаслідок збоїв у
телекомунікаційних та енергетичних мережах, дій шкідливих програм,
несумлінних дій третіх осіб.
14.3.3. Виконавець не відшкодовує та не компенсує збитки, витрати та
будь-які інші витрати, які можуть виникнути у Учасника у зв'язку з участю в
Акції.
14.3.4. Якщо протягом 3 місяців з моменту виконання всіх Умов Акції Учаснику
не надіслано Оффер, Учасник акції має право на повернення вартості послуг.
Повернення здійснюється протягом 5 днів з моменту направлення Учасником
Виконавцю вимоги про повернення коштів та підтвердження виконання умов
Акції. Підтвердження виконання умов Акції та вимога про повернення
надсилається на електронну пошту Виконавця, зазначену в Оферті у розділі
"Контакти". Повернення здійснюється грошовим переказом на банківську
картку Учасника, або на рахунок, з якого було оплачено послуги Виконавця.
14.3.5. Виконавець не несе відповідальності за дії Учасника Акції або дії
потенційного роботодавця, вчинені ними після отримання Учасником Оффера.

15. КОНТАКТИ ВИКОНАВЦЯ
SKILLSETTER LTD
28 Oktovriou, 367, MEDITERRANEAN COURT, 1st floor, Flat/Office A5, Limassol,
3107
номер реєстрації HE421968
hello@skillsetter.io
15.1 Контакти в Україні: ФОП Якупов Владислав Рiнатович, код 3508702437.

