Умови використанняСИСТЕМИ “25h8”

1. Визначення термінів

1.1. СИСТЕМА “25h8” – інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для
надання необмеженому колу користувачів інформаційних електронних послуг, в тому
числі таких як:
● створення, публікація, передача та зберігання інформації, зокрема: повідомлень,
оголошень, постів тощо;
● пошук інформації в СИСТЕМІ “25h8” та доступ до неї;
● створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання та
використання електронних документів;
● оголошення, проведення та прийняття участі в аукціонах, редукціонах в електронній
формі;
● вчинення інших дій тощо.
1.2. веб-сайт СИСТЕМИ “25h8” - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації,
об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, що складають або не складають
СИСТЕМУ “25h8”, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси в мережі
Інтернет: https://25h8.com, за якою користувачі отримують доступ до СИСТЕМИ “25h8”.
1.3. оператор СИСТЕМИ “25h8” – товариство з обмеженою відповідальністю
“25/8.Бізнес”, реєстраційний код ЄДР 40581854, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул.
Воздвиженська, будинок 56, офіс 604, юридична особа, що зареєстрована і діє
відповідно до законодавства України.
1.4. зміст (контент, інформація) - усі об'єкти, розміщені (опубліковані) в межах
СИСТЕМИ “25h8” та/або відображені на веб-сайті СИСТЕМИ “25h8” користувачами
та/або іншими правовласниками, у тому числі, але невиключно: аудіо-, відеоматеріали,
текст (у вигляді постів, оголошень, повідомлень про аукціони (редукціони) тощо),
графічні зображення, ілюстрації, комп’ютерні програми (їх програмний код), бази даних,
музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-яка інша інформація, розміщена
(опублікована) в СИСТЕМІ “25h8” та/або відображена на веб-сайті СИСТЕМИ “25h8”.
1.5. ідентифікація – процедура розпізнавання користувача та перевірки даних
користувача, шляхом порівняння певного спектру параметрів (адреса електронної
пошти, логін, пароль тощо), запитуваних СИСТЕМОЮ “25h8”, у тому числі – id
користувача, на наявність та відповідність обліковому запису користувача, що
зберігається в базі даних Оператора та/або у базі даних постачальника послуг сервісу
SSOid.net, з метою автентифікації користувача у СИСТЕМІ “25h8”.

1.6. сервіс ssoid.net – послуга, що надається товариством з обмеженою
відповідальністю
“Ідентифікація”,
ідентифікаційний
код
ЄДР:
41513455,
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, будинок 56, офіс 202,
юридичною особою, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України.
Оператор та ТОВ “Ідентифікація” знаходяться в договірних відносинах, спрямованих на
забезпечення користувачів СИСТЕМИ “25h8” можливістю здійснювати ідентифікацію
(реєстрацію) в СИСТЕМІ “25h8” та інших інформаційно-телекомунікаційних системах
(інтернет-сервісах) за технологією Single Sign-On, а також на підвищення захисту
персональних даних користувачів.
1.7. автентифікація – момент завершення ідентифікації користувача у СИСТЕМІ “25h8”
з підтвердженням його повноважень та наданням йому доступу до інформації та
функціональних можливостей СИСТЕМИ “25h8”.
1.8. верифікація – спосіб або засіб перевірки Оператором особи Користувача, дійсності
його персональних даних у відповідності із зазначеними Користувачем при
ідентифікації (реєстрації) у СИСТЕМІ “25h8” та/або використанні сервісу SSOid.net та їх
належності йому.
1.9. кабінет – обліковий запис користувача в СИСТЕМІ “25h8”, а також розділ
СИСТЕМИ “25h8”, в якому Користувачем зазначаються реєстраційні, рекламні та інші
відомості про себе; за допомогою Кабінету Користувач може використовувати
СИСТЕМУ “25h8” за її функціональним призначенням. Кабінетом (обліковим записом)
може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого
кабінету (облікового запису) іншому користувачеві (іншій особі) не дозволяється.

2. Загальні положення

2.1 Товариство з обмеженою відповідальністю “25/8.БІЗНЕС” (код ЄДРПОУ 40581854)
(далі - Оператор) публікує Умови використання СИСТЕМИ “25h8” на інтернет-сайті
Оператора https://www.25h8.com. 2.2 Умови використання СИСТЕМИ “25h8” (надалі
також - Умови використання СИСТЕМИ або Умови використання) є правилами
використання СИСТЕМИ “25h8”, які визначені Оператором з урахуванням вимог
нормативних актів з метою надання користувачам можливостей реалізувати свої
соціальні, ділові, трудові та комерційні інтереси, використовуючи в повному обсязі
функціональні можливості СИСТЕМИ “25h8”.
У разі прийняття, зазначеним у цих Умовах використання шляхом, викладених нижче
правил, будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка має діяти через
належним чином уповноважену фізичну особу (далі - Користувач) зобов'язується
виконувати положення Умов використання СИСТЕМИ “25h8”.
2.3 Якщо Користувач не згоден з Умовами використання повністю або частково,
Оператор просить його залишити СИСТЕМУ “25h8”. Використання послуг СИСТЕМИ

“25h8” означає, що Користувач ознайомлений з цими Умовами використання, розуміє і
приймає їх .
2.4 Починаючи використовувати СИСТЕМУ “25h8” після проходження процедури
ідентифікації (реєстрації) у СИСТЕМІ “25h8”, Користувач підтверджує свою дієздатність
та прийняття Умов використання СИСТЕМИ в повному обсязі, без будь-яких
застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цих Умов
використання, Користувач не має права використовувати сервіси СИСТЕМИ “25h8”.
2.5 Використовуючи СИСТЕМУ “25h8” Користувач усвідомлює, що Користувачі
взаємодіють в СИСТЕМІ безпосередньо один з іншим. Оператор не є гарантом
зобов’язань, що оголошуються Користувачами, не є учасником угод Користувачів, а
лише надає СИСТЕМУ “25h8” для її використання за функціональним призначенням.
2.6 Ці Умови використання СИСТЕМИ “25h8” поширюються на всі види та способи
використання СИСТЕМИ та всього її змісту (контенту, інформації, зображень), а також
послуг і продуктів, доступних у СИСТЕМІ або одержуваних з її допомогою.
2.7 Користувач погоджується, що відповідні інструкції, помічники, настанови, майстри,
як вбудовані в інтерфейс СИСТЕМИ “25h8”, так і розміщені у вільному доступі на
веб-сайті Системи, є невід’ємною частиною (додатками до) цих Умов використання
СИСТЕМИ “25h8”, та також регулюють відносини між Користувачами та між
Користувачами і Оператором. Зазначені інструкції, помічники, настанови, майстри є
чинними з моменту їх публікації в СИСТЕМІ.
2.8 Оператор має право вносити зміни в ці Умови в односторонньому порядку. Усі
внесені до Умов зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на веб-сайті
СИСТЕМИ “25h8”. Користувач може бути повідомлений про такі зміни через кабінет.
2.9 Усі зміни Умов використання набувають чинності з моменту їх публікації на
веб-сайті Оператора. Використовуючи СИСТЕМУ “25h8”, Користувач підтверджує згоду
з новими Умовами в редакції, що діє на момент використання Користувачем СИСТЕМИ
“25h8”.
2.10 Користування СИСТЕМОЮ здійснюється із застосуванням до відносин, що
випливають з цих Умов, а також до СИСТЕМИ “25h8”, як в цілому, так і до окремих її
функцій чи компонентів, загальнопоширеного у світовій практиці принципу “Як є” (“Аs
is”), а саме: СИСТЕМА “25h8” (та/або її компоненти), до функціональних можливостей
якої Користувачі отримують доступ, знаходиться у стані певної функціональної та/або
технічної спроможності, рівень якої сформований на дату застосування Користувачами
СИСТЕМИ, Користувачі погоджуються на її використання без додаткових умов та/або
застережень.
2.11 Оператор не дає гарантій будь-якого роду щодо відсутності помилок у роботі
СИСТЕМИ “25h8” та/або щодо постійного або безперервного доступу до СИСТЕМИ чи
веб-сайту СИСТЕМИ “25h8”.

2.12 Оператор має право здійснювати оновлення та інші можливі модифікації
СИСТЕМИ “25h8”, в тому числі її окремих компонентів/модулів, без попереднього
погодження з Користувачем.
2.13 Оператор має право здійснювати будь-які модифікації (внесення змін) до
СИСТЕМИ “25h8” та/або її компонентів, без зміни її безпосереднього функціонального
призначення, у тому числі, але не виключно: з метою зміни, доповнення та/або
розширення функціональних можливостей СИСТЕМИ “25h8”, зміни інтерфейсу
користувача та інших модифікацій.
2.14 Оператор має право без додаткових погоджень з Користувачами запроваджувати
в СИСТЕМІ “25h8” платні сервіси, визначати розмір та порядок оплати Користувачами
таких сервісів, у зв'язку з чим, пропонувати Користувачам укладати відповідний договір
про надання послуг СИСТЕМИ “25h8”, в тому числі у формі договору приєднання.

3. Персональнідані Користувачів

3.1 При реєстрації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету Користувач
передає СИСТЕМІ ”25h8”, власником якої є Оператор, а Оператор отримує
персональні дані Користувача (в частині інформаційних, змістових полів
профілю/особистого кабінету та/або іншої отриманої інформації: прізвище, ім‘я,
по-батькові, стать, дата народження, вік, серія, номер, дата та місце видачі паспорту,
реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації та/або
проживання (перебування), контактні дані (електронна пошта, телефон тощо) та
гарантує їх належний захист.
3.2 Проходячи процедуру ідентифікації (реєстрації) в СИСТЕМІ “25h8”, кожен
Користувач, виступаючи у ролі суб’єкта персональних даних або в якості його
представника, повністю приймає дані положення про персональні дані і дає
інформовану, усвідомлену і однозначну згоду на обробку зазначених персональних
даних Оператору.
3.3 Усі відомості, інформація про Користувача, його уповноважених осіб, інші
персональні дані, отримані Оператором та пов‘язані з функціонуванням СИСТЕМИ
“25h8” оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного
функціонування СИСТЕМИ “25h8” (в цілому, її окремих сервісів, модулів),
забезпечення та задоволення потреб і вимог Користувача, у повній відповідності до
вимог законів України “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах”.
3.4 Персональні дані Користувача, його уповноважених осіб, отримані Оператором,
включаються до Бази персональних даних “Фізичні особи, персональні дані яких
оброблюються”.

3.5 Обробка персональних даних Користувача здійснюється Оператором автоматично,
у виключних випадках - його уповноваженими працівниками, в електронному та
паперовому вигляді, в картотеках, систематизованих документах (протоколах,
відомостях, реєстрах), інших окремих документах (договорах, рахунках, актах тощо).
3.6 Метою обробки Оператором персональних даних Користувачів є надання
Користувачам сервісів і послуг, передбачених функціоналом СИСТЕМИ “25h8”, а також
надання можливості доступу до даних третім особам на розсуд Користувачів.
3.7 Персональні дані Користувача (в частині інформаційних, змістових полів
профілю/особистого кабінету та/або іншої отриманої інформації: прізвище, ім‘я,
по-батькові, стать, дата народження, вік, серія, номер, дата та місце видачі паспорту,
реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації та/або
проживання (перебування), контактні дані (електронна пошта, телефон тощо), що
використовуються при реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого
кабінету Користувача в СИСТЕМІ “25h8”, оброблюються та зберігаються на
устаткуванні (сервері) Оператора.
3.8 Реєструючись в СИСТЕМІ “25h8”, Користувач надає згоду на обробку персональних
даних та підтверджує те, що ознайомлення з метою обробки персональних даних, яка
зазначена у даній згоді та правами, наданими суб‘єкту персональних даних згідно ст. 8
Закону України “Про захист персональних даних”.
3.9 Користувач підтверджує ознайомлення зі своїми правами як суб'єкта персональних
даних відповідно до ст.8 Закону України “Про захист персональних даних”, а саме:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту,
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його
персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням
проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних
даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані
обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи

несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або
до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних
даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
3.10 Персональні дані Користувача, що використовуються при ідентифікації,
автентифікації, редагуванні Кабінету, профілю та/або облікового запису Користувача в
Системі 25/8, оброблюються та зберігаються Товариством з обмеженою
відповідальністю «Ідентифікація», яким Оператору надаються послуги сервісу
SSOid.net.
3.11 Користувачі надають згоду на те, що персональні дані можуть передаватись
Оператором третім особам – виключно особам, які знаходяться з Оператором у
договірних, партнерських та/або спрямованих на розвиток функціональних
можливостей Системи 25/8 відносинах, організацію документообігу (обміну) між
третіми особами та користувачами, у тому числі й у формі електронних документів,
реєстрації користувачів в інших інформаційно-телекомунікаційних системах Оператора
та/або партнерів Оператора (створення особистих кабінетів та/або профілей
користувачів), розширення кола можливих контрагентів користувачів, спрощення
технологічних процесів та/або підвищення рівня захисту користувачів та їх
персональних даних.
3.12 Користувачі надають згоду на те, що їх персональні дані можуть передаватись
зазначеним вище третім особам та звільняють Оператора від обов'язку окремо
повідомляти про передачу персональних даних у описаному раніше випадку.
3.13 Користувач дає згоду на одержання від Оператора інформаційних повідомленнь (в
тому числі дзвінки, СМС, e-mail тощо) 
для реєстрації, авторизації, підтвердження
певних дій, отримання іншої інформації (в тому числі контекстної) яка є чи може бути
цікавою та/або потрібною користувачу.

4. Розміщення Змісту в СИСТЕМІ

4.1 При та після ідентифікації (реєстрації) в СИСТЕМІ “25h8” та створенні Кабінету в
СИСТЕМІ “25h8” Користувач несе повну відповідальність за всі дії, здійснювані з
використанням цього Кабінету (облікового запису) у СИСТЕМІ “25h8”, у тому числі за
весь Зміст, що розміщується Користувачем в СИСТЕМІ “25h8”.
4.2 Оператор не несе відповідальності за будь-які дії (або бездіяльність) з боку
користувачів, включаючи збиток будь-якого роду (у тому числі – упущену вигоду),
заподіяну в результаті таких дій (або бездіяльності).
4.3 Якщо Користувач публікує власний Зміст, коментує Зміст, що був розміщений в
СИСТЕМІ “25h8” іншими Користувачами або будь-яким іншим способом надає (або
дозволяє третім особам надавати) доступ до Змісту за допомогою СИСТЕМИ “25h8”, то
такий Користувач несе повну відповідальність за такі дії та Зміст і будь-яку шкоду,
заподіяну ними. Ця відповідальність не залежить від того, в якій формі представлено
Зміст, включаючи, без обмежень, текст, фото, відео, аудіо або програмний код.
Надаючи доступ до Змісту, Користувач гарантуєте, що цей Зміст не порушує права та
інтереси інших осіб, чинні Умови використання.
4.4 Розміщуючи в СИСТЕМІ “25h8” Зміст (на умовах його публічності), Користувач
надає Оператору безоплатну та невиключну ліцензію (дозвіл, згоду) на відтворення,
адаптацію та публікацію такого Змісту в межах СИСТЕМИ “25h8” виключно з метою
демонстрації, поширення і просування такого Змісту. Такий дозвіл надає Оператору
право на надання доступу до опублікованого Змісту третім особам, зокрема: іншим
Користувачам СИСТЕМИ “25h8”, а також іншим обраним Оператором особам (таким,
що знаходяться з Оператором в договірних відносинах), з метою аналізу та поширення
такого Змісту.
4.5 У той же час, Користувач надає Оператору право на використання частини Змісту
Користувача і для інших цілей, обмежених виключно функціоналом СИСТЕМИ “25h8”.
Зокрема, торгова карточка товару (SKU) Користувача, заявка на продаж чи закупівлю
може аналізуватися, поширюватися Оператором та/або автоматично СИСТЕМОЮ
“25h8” з метою співставлення з торговими карточкам (SKU) інших Користувачів,
поширення їх в інструментах пошуку СИСТЕМИ “25h8”, пропонування іншим
Користувачам відповідно до їх вподобань та запитів.
4.6 Також частина Змісту, зокрема: публічні контакти, блоги, пости, публічні
перемовини, можуть також використовуватись Оператором та/або автоматично
СИСТЕМОЮ “25h8” з метою забезпечення нормального функціонування можливостей
СИСТЕМИ “25h8”. Так, зазначена частина Змісту може бути об’єктом рейтингу,
голосування, вподобань, тегів, інструментів пошуку та пропозицій іншим Користувача,
відповідно до їх вподобань та запитів.
4.7 Користувач також надає Оператору право надавати Користувачу доступ,
інформувати (повідомляти) Користувача про частину Змісту інших Користувачів,
відповідно до його вподобань, запитів, а також результатів використання Користувачем
функціональних можливостей СИСТЕМИ “25h8” (наприклад, пошукових інструментів).

4.8 Зміст або частина Змісту, в тому числі: контакти, реєстраційні дані про Користувача,
приватні чати або перемовини, приватний документообіг, тобто той Зміст чи
функціональні можливості СИСТЕМИ “25h8”, щодо яких Користувач має можливість
визначити їх як “приватні”, “непублічні”, “анонімні”, “доступні за запрошенням”,
Оператором не розголошуються (не доступі іншим Користувачам) та не публікуються в
СИСТЕМІ “25h8”. До такого Змісту доступ надається лише тим Користувачам, яким
надано дозвіл Користувачем, що розмістив відповідний Зміст.
4.9 Користувач при цьому розуміє ризик передачі інформації за допомогою мережі
Інтернет та несе ризик настання всіх можливих негативних наслідків втрати,
незаконного заволодіння, технічного перехоплення інформації тощо.

5. Обмеження використанняСИСТЕМИ “25h8”

5.1 Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його облікового запису
в СИСТЕМІ “25h8”. Користувач має право користуватися сервісами СИСТЕМИ “25h8”
тільки за допомогою власного облікового запису. У разі передачі даних для доступу до
облікового запису іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис може бути
заблокований на розсуд Оператора.
5.2 Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля та/або інших даних,
необхідних для доступу до свого облікового запису і не розкривати/передавати його
третім особам. 5.3 Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу в
СИСТЕМУ “25h8”, якщо у нього є причини підозрювати, що його дані, які
використовуються для входу в СИСТЕМУ “25h8”, були розкриті, або можуть бути
використані третіми особами.
5.4 Користувач, який використовує сервіси СИСТЕМИ “25h8”, зобов'язується розмістити
інформацію про них відповідно до Умов використання та інструкцій, які
представлені/будуть представлені в СИСТЕМІ “25h8” та надати точну і повну
інформацію про товари, роботи або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи
інформацію в СИСТЕМІ “25h8”, Користувач підтверджує, що він має на це право
відповідно до вимог законодавства.
5.5 Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам
якості, які встановлені законодавством, і вільні від претензій третіх осіб. 5.6 Користувач
гарантує, що запропоновані/рекламовані ним товари/послуги, у разі, якщо їх
продаж/надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог
законодавства.
5.7 Користувачу заборонено розміщувати в СИСТЕМІ інформацію, що рекламує
продаж:
● спиртних напоїв;

● сигарет та тютюнової продукції;
● наркотичних речовин та прекурсорів;
● порнографічних матеріалів або предметів;
● фармакологічних продуктів, медикаментів;
● вкрадених, отриманих незаконним способом товарів;
● предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
● неіснуючих товарів;
● людських органів і органів тварин;
● спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;
● державних нагород; ● персональних документів та бланків цих документів;
● баз даних;
● вогнепальної, холодної, травматичної зброї, вибухових речовин та вибухових
пристроїв, також боєприпасів і комплектуючих до них;
● спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними
органами;
● іклів моржа, бивнів слона та мамонта поза виробом, а також дорогоцінних металів та
каміння поза виробом;
● рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку
міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і
фауни);
● будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг. 5.8
Користувач зобов’язується не розміщувати інформацію в СИСТЕМІ про наступні
товари, роботи та послуги:
● товари, заборонені до продажу та/або вилучені з цивільного обороту;
● предмети, продавати/рекламувати які Користувач не має права. Заборонено
продаж/реклама товарів і послуг, за якими на адресу Оператора був направлений
офіційний запит від правовласника ТМ (торгової марки) або власника патенту;
● будь-яка зброя (комплектуючі та аксесуари до неї), крім антикварної. Якщо ніж, лук,
арбалет та інші види метальної зброї не є холодною зброєю, Користувачу необхідно
прикріпити сертифікат або висновок МВС про те, що цей товар не є холодною зброєю.
Також вказати ГОСТ, ТУ і призначення ножа, лука, арбалета або іншого виду
метальної зброї так само, як це вказано у сертифікаті. Згідно ЗУ “Про ліцензування
видів господарської діяльності” всі пропозиції виробництва та ремонту вогнепальної

зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї тощо повинні
мати ліцензію в описі оголошення або у вигляді фото;
● бойові транспортні засоби;
● спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби
негласного отримання інформації (мікронавушники, брелоки-камери, окуляри з
вбудованою камерою, годинник-камера та подібні засоби); предмети, пов'язані з
діяльністю правоохоронних органів (радіоелектронні та спеціальні технічні засоби);
● антирадари, рамки-шторки, антипрослушки, антижучки, засоби, що запобігають
прослуховуванню, детектори жучків і подібні технічні пристосування;
● засоби активного та пасивного захисту (електрошокові пристрої, газові балончики,
газові пістолети, зброя з гумовими кулями, світлошумові ефекти, сигналізатори, гумові
кийки, наручники), спеціальні засоби, що містять препарати сльозогінної та
подразливої дії, які відносяться до спеціальних засобів активної оборони, що
застосовуються правоохоронними органами;
● митний конфіскат;
● товари медичного призначення, лікарські препарати, ветеринарні препарати, деякі
біологічно активні добавки (ТМ Ліда, Далі, Міазомі, Баша; Тонгкат), стероїди, анаболіки,
віагра. Якщо ви продаєте БАДи, обов'язково зазначайте в тексті оголошення той факт,
що препарат є біологічно активною добавкою;
● людські органи, донорські послуги (здам/куплю кров/сперму та подібне);
● послуги сурогатного материнства, грудне молоко;
● вибухові, піротехнічні речовини і 
матеріали;
● наркотичні, психотропні речовини, отрути, отруйні речовини та їх замінники, а також
рослини та інгредієнти, що використовуються для їх приготування. Галюциногенні
рослини, гриби та похідні з них продукти;
● тварини та рослини, занесені до Червоної книги;
● програмне забезпечення, клони додатків;
● піратські оптичні носії з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор;
● контрабандні товари та крадене майно;
● транспортні засоби, що знаходяться у розшуку; без документів;
● державні нагороди, відзнаки про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
● іноземна валюта та/або інші валютні цінності (за винятком продажу для
нумізматичних цілей);

● підроблені грошові знаки та підроблені знаки поштової оплати;
● акції та інші цінні папери, що належать третім особам;
● діючі (у тому числі з вичерпаним терміном дії) або які мають силу державні
посвідчення особи та документи будь-яких країн світу (паспорти, id-картки, посвідчення
водія, студентські квитки, залікові книжки, дипломи, проїзні квитки, перепустки,
дозволи, сертифікати, ліцензії та т. п.), а також бланки цих документів;
● виготовлення та продаж номерних знаків (стандартних, іменних, елітних та подібних).
Послуга відмотування/намотування пробігу автомобіля, а також приладів;
● офіційні бланки, форми суворої звітності;
● готові дипломні, курсові, магістерські роботи, конспекти лекцій;
● спамерські бази, товари та послуги, які можуть сприяти несанкціонованій розсилці.
Парсинг: пропозиція послуг і програмного забезпечення;
● бази даних, що містять персональні дані (анкетні);
● матеріали, що містять державну, банківську або комерційну таємницю;
● матеріали, що порушують таємницю приватного життя чи зазіхають на честь, гідність
та ділову репутацію громадян та юридичних осіб;
● алкогольні напої; тютюнові вироби; самогонні апарати; продукція, що містить
етиловий спирт;
● продукти харчування з вичерпаним терміном придатності;
● шкірка, роги, кінцівки та опудала рідкісних видів тварин та тварин під загрозою
зникнення;
● інформація про сумнівні фінансові послуги (наприклад, “Кредит за годину. Без
застави та поручителів”; “Продаж/обмін підтвердженого податкового кредиту”;
“Допомога в платіжних системах” тощо);
● шахрайство, вимагання, прохання чи пропонування матеріальної допомоги та
підтримки в будь-якій формі, у тому числі оголошення “стану спонсором”, “шукаю
спонсора”, “надам матеріальну підтримку”, “шукаю матеріальну підтримку”, “комерція”
та подібне;
● універсальні ключі (для вхідних дверей, для різних замків);
● предмети із зображенням нацистської, комуністичної символіки, крім антикваріату;
● пропозиції, товари/предмети, пов'язані з окультною тематикою (привороти,
заклинання, гадання, сатанізм, ритуали, чаклунство, відьми, магія, зцілювання,
екстрасенси тощо), а також особисті рукописи з цієї тематики;

● матеріали, які можуть використовуватися як наклеп на людину або групу людей.
Заклики до страйку, протесту, пропозиції взяти участь у будь-яких аукціонах, лотереях,
мітингах тощо;
● активатори програм, ключі компакт-диска, реєстраційні номери, пропозиції баз
оригінального програмного забезпечення;
● браконьєрські інструменти та обладнання (електровудки, сітки, капкани та подібне
знаряддя), а також послуги з їх виготовлення;
● послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі;
● сексуальні послуги, проституція, будь-які послуги інтимного характеру, види масажу:
еротичний, боді, лінгама. Також будь-які товари інтимного (сексуального) призначення;
● сумнівні пропозиції роботи, в тому числі в мережі Інтернет, без вказівки фізичної
адреси і прямих контактів роботодавця (робота для всіх, обробка електронної пошти на
дому, робота без вкладень, пасивний дохід і подібне);
● пропозиції роботи в нічних клубах за кордоном; веб-моделями; пропозиції послуг
свінгер-клубів; ескорт-послуги; перекладачі/перекладачки в шлюбні агентства;
збирання ручок вдома та інше;
● інформація з пропонуванням агентської діяльності (агент ПриватБанку), торгового
представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів,
субагентів, субдистриб'юторов, пропонування заробітку на фондових ринках,
діяльності трейдера (Форекс-трейдинг, MMCIS та інше);
● пропонування послуг з працевлаштування, згідно ЗУ “Про зайнятість населення”.
Дозволяються тільки безкоштовні для претендента пропозиції послуг посередників з
працевлаштування в Україні. Всі пропозиції від посередників щодо працевлаштування
за кордоном повинні мати відповідну ліцензію або наказ Міністерства соціальної
політики України. Номер та серія ліцензії або дата та номер приказу обов'язково
зазначаються;
● будь-які оголошення про легкі стосунки, а також адміністративні панелі сайтів
знайомств;
● вживана білизна (бюстгальтери, труси, боді, панчохи, колготки, корсети);
● шпаргалки (годинники-шпаргалки, ручки-шпаргалки та інше);
● пропозиції поповнення рахунку мобільного номера телефону за допомогою переказу
коштів, нарахування бонусів;
● пропозиції послуг ручного та програмного розміщення, розсилка оголошень на
будь-яких ресурсах, а також вакансії на цю посаду;
● товари/послуги, що зазіхають на територіальну цілісність і недоторканність України;

● продаж політичних партій, громадських організацій і фондів;
● індивідуальний броньований захист: бронежилети (різних типів та класів захисту),
захисні каски (різних типів та класів захисту), куленепробивні щити, жорсткі захисні
елементи (бронепластини окремо), чохли до бронежилетів тощо;
● коробки від планшетів, мобільних телефонів, ноутбуків без пропозиції продажу
самого девайсу;
● будь-які інші товари, роботи та послуги, заборонені відповідним законодавством.
5.9 Користувач зобов’язаний не розміщувати в СИСТЕМІ “25h8” інформацію
(повідомлення, об’яви, оголошення тощо) із наступним змістом:
● про будь-які предмети і послуги, що не відповідають основам правопорядку та
моралі;
● пропаганда та/або заклики до насильства, расової ненависті, протиправних дій,
міжнаціональних конфліктів;
● дискримінація за національною, расовою, релігійною, статевою та іншими ознаками;
● ненормативна лексика, вульгарні, образливі вирази, а також образливі вислови, в т.ч.
расистського та релігійного спрямування;
● опис та/або коментарі щодо будь-яких способів шахрайства та/або вимагання;
● дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності
третіх осіб;
● інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
● інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими
предметами;
● інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю
або право на недоторканість приватного життя;
● особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;
● інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного
життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
● інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;
● хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;
● віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Компанії, або
іншим користувачам;

● інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, такі як: проституція, або інші
форми, що суперечать нормам моралі або закону;
● посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Компанії;
● інформацію, що представляє собою “спам”, “листи щастя”, “схеми пірамід” або
небажану або брехливу комерційну рекламу;
● інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу,
агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка
вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше.

6. Правата обов’язкиОператора

6.1 Оператор має право перемістити, обмежити доступ до та/або видалити
інформацію, яка була розміщена Користувачем, з технічних причин, що знаходяться під
контролем або поза контролем Оператора, а також якщо зазначена інформація
розміщена з порушенням Умов використання або чинного законодавства.
6.2 Оператор має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або
компетентних державних органів. Оператор також залишає за собою право видаляти
будь-яку інформацію, яка на його думку не відповідає принципам та засадам суспільної
моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.3 Оператор вправі змінити або видалити будь-який Зміст, який вважатиме
неприйнятним, незаконним або таким, що може стати причиною залучення Оператора
до будь-якої відповідальності.
6.4 Оператор має необмежене право (але не зобов'язання) виключно на власний
розсуд:
1) відмовити в розміщенні (публікації) в СИСТЕМІ “25h8” будь-якого Змісту або його
частини або видалити будь-який Зміст, який Оператор обґрунтовано вважає
шкідливим, таким, що порушує будь-яку політику чи Умови або є неприйнятним; або
2) припинити або заборонити доступ до СИСТЕМИ “25h8” та використання СИСТЕМИ
“25h8” будь-якому Користувачу виключно на власний розсуд.

7. Обмеження відповідальності

7.1 Користуючись СИСТЕМОЮ “25h8”, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що
він використовує СИСТЕМУ та її сервіси на свій страх і ризик, оцінює і несе всі ризики,

пов'язані з використанням розміщеної в СИСТЕМІ “25h8” інформації, а Оператор, в
тому числі його керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за
зміст розміщеної в СИСТЕМІ “25h8” інформації, за будь-які збитки і втрати, які стали
результатом використання такої інформації.
7.2 Оператор не є організатором/ініціатором/стороною угоди між Користувачами, або
третіми сторонами.
7.3 Оператор не перевіряє і не може перевірити увесь Зміст, розміщений у СИСТЕМІ
“25h8”, і, як наслідок, не може нести відповідальність за такий Зміст, використання або
результати використання такого Змісту. Здійснюючи керівництво СИСТЕМОЮ “25h8”,
Оператор не гарантує попереднє чи наступне схвалення розміщеного Користувачами
Змісту, а також не гарантує, що такий Зміст є достовірним, корисним чи безпечним.
7.4 Користувач при використанні Змісту інших користувачів має бути обачним.
Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або
треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цих Умов, інструкцій
або вказівок про порядок використання СИСТЕМИ “25h8”, щодо порядку розміщення
Змісту (контенту, інформації) та його тлумачення.
7.5 Оператор не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або
використання серверів Оператора та/або будь-якої інформації про користувачів, що на
них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, “троянські програми” і т.д., які
можуть бути передані в СИСТЕМУ “25h8” або через СИСТЕМУ “25h8” третіми особами.
7.6 Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також
можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза
контролем Оператора.
7.7 Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання
будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними, виходячи з факту
розміщення, продажу та придбання товару або послуги в СИСТЕМІ “25h8”. Оператор
не несе відповідальності за виконання угод Користувача укладених в СИСТЕМІ “25h8”.
Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.
7.8 Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті
використання останнім послуг СИСТЕМИ “25h8”, Користувач погоджується пред'являти
ці вимоги самостійно і без залечення Оператора, а також звільняє Оператора (поряд з
її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами,
уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по
відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або
невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.
7.9 Відсутність негайних дій з боку Оператора в разі порушення Користувачем, або
іншими Користувачами положень Умов використання не позбавляє Оператора права
здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову
Оператора від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

7.10 Користувач має право повідомити Оператора про факт порушення його прав
іншим Користувачем. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Оператор на свій
розсуд або обмежує доступ до цієї інформації інших Користувачів або видаляє
інформацію, яка порушує права Користувача.
7.11 Оператор не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні
зобов'язань з надання доступу до СИСТЕМИ “25h8” через обставини непереборної
сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові
спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).
7.12 Оператор не несе відповідальності за неполадки в роботі СИСТЕМИ “25h8”,
викликані технічними перебоями в роботі серверного устаткування і програмного
забезпечення.
7.13 Ні за яких умов Оператор, його керівництво, співробітники та агенти, не несуть
відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого
характеру (навіть якщо Оператор був попереджений про можливість таких збитків) в
результаті використання СИСТЕМИ “25h8” та її сервісів Користувачем, включаючи без
обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або
неправильного використання СИСТЕМИ “25h8” та її сервісів.
7.14 Якщо ви дійсно читаєте цей текст, то ви заслужили нашу глибоку повагу.
7.15 Ніщо в Умовах використання не може розумітися як встановлення між
Користувачем та Оператором агентських відносин, відносин простого товариства,
відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо
не передбачених даними Умовами використання.

8. Кукіс (Cookies) та мобільні ідентифікатори

8.1 В процесі роботи СИСТЕМИ “25h8” Оператор може збирати певну інформацію за
допомогою таких технологій як кукіс (куки, cookies), пікселі (pixels) та локального
сховища (у браузері).
8.2 За допомогою кукіс (cookies), веб-сервер може зберегти, наприклад вподобання та
налаштування на комп'ютері Користувача, його мобільному телефоні або іншому
пристрої(ях), яке потім автоматично відновлюється при наступному відвідуванні.
Інакше кажучи, файли кукіс (cookies) призначені для того, щоб зробити використання
СИСТЕМИ “25h8” більш зручним, наприклад, щоб Користувач не повторював процес
входу в систему під час наступного візиту. Оператор використовує як постійні, так і
сесійні куки. Постійні куки залишаються на комп'ютері Користувача протягом більш
тривалого періоду часу, а сесійні куки автоматично видаляться при закритті вікна
браузера.

8.3 Оператор може дозволяти третім сторонам, таким як постачальники рекламних
та/або аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи ці типи технологій
безпосередньо в СИСТЕМІ “25h8”. Дані, які вони збирають підлягають захисту
відповідно до чинної політики конфіденційності цих третіх сторін.
8.4 Більшість основних комп'ютерних (десктопних) і мобільних веб-браузерів
(наприклад, Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) забезпечують елементи
управління, які дозволяють Користувачеві обмежити або заблокувати встановлення
Кукіс (Cookies) на ваших системах. Зверніть увагу, що відключення Кукіс (Cookies)
щодо доменів першої категорії (відвідуваних сайтів) та інших доменів (сайтів,
пов'язаних з відвідуваними) може привести в деяких випадках до обмеженої
функціональності цих веб-сайтів.

