
Умови використання сервісу SSOid.net, що надається ТОВ «Ідентифікація» 

У цих Умовах наступні терміни та словосполучення мають таке значення: 

Ідентифікація – процедура розпізнавання Користувача та перевірки даних Користувача,         
шляхом порівняння певного спектру параметрів (адреса електронної пошти, логін, пароль          
тощо), запитуваних інтернет-сервісом Одержувача даних, на наявність та відповідність до          
облікового запису Користувача, у тому числі – id Користувача, що зберігається в базі             
даних Оператора, з метою ініціації розпорядження Оператору на передачу персональних          
даних Користувача Одержувачу даних. Проходячи Ідентифікацію вперше Користувач        
приєднується до цих Правил в цілому та без застережень. 

id Користувача – засіб електронної ідентифікації (ознака облікового запису Користувача          
в базі даних Оператора), який надає Одержувачу можливість здійснення ідентифікації          
(реєстрації) Користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах     
(інтернет-сервісах) Одержувачів за технологією Single Sign-On. id дозволяє достовірно         
ідентифікувати Користувача в будь-якому інтернет-сервісі Одержувачів, що       
використовуються Користувачами. 

Single Sign-On – технологія, що дозволяє Користувачу здійснювати ідентифікацію         
(реєстрацію) в інформаційно-телекомунікаційних системах (інтернет-сервісах)     
Одержувачів з використанням єдиного логіну та паролю Користувача. 

net – сукупність інтернет-сервісів Одержувачів, що уклали відповідні договори з          
Оператором про використання інтернет-сервісу SSOid.net, та пропонують послуги        
Користувачам із його застосуванням. 

Персональні дані – особисті (персональні) дані Користувача (в розрізі інформаційних          
та/або змістових полів профілю: id, логін, ім‘я, по-батькові, прізвище, дата народження,           
серія, номер, дата та місце видачі паспорту, реєстраційний номер облікової картки           
платника податків, місце реєстрації, контактні дані, податковий статус) . 

Користувач – фізична особа, яка звернулася через всесвітню мережу Інтернет до           
Одержувача з наміром  отримати інформаційну або іншу послугу. 

Одержувачі – юридичні особи, що зареєстровані за законодавством України, які уклали з            
Оператором договір про надання послуг сервісу SSOid.net, в порядку та на умовах, у тому              
числі, визначених в цих Умовах. Одержувачі отримують персональні дані Користувачів          
від Оператора за допомогою сервісу SSOid.net для здійснення ідентифікації (реєстрації)          
Користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах (інтернет-сервісах)     
Одержувачів з метою надання інформаційних та інших послуг, що замовляються          
Користувачами. 

Оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «Ідентифікація», реєстраційний        
код у ЄДР: 41513455, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, будинок 56,            
офіс 202, юридична особа, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України.  

Розпорядження - запит Користувача Оператору на передачу персональних даних         
Одержувачу в обсязі, визначеному від Одержувача. 



Сторінка сервісу SSOid.net – веб-сторінка Оператора (інтернет-сервіс), на якій         
Користувач проходить ідентифікацію, тим самим ініціюючи розпорядження Оператору на         
передачу даних Одержувачу. 

Сервіс Одержувача – веб-сторінка Одержувача (інтернет-сервіс,      
інформаційно-телекомунікаційна система), до якої звертається Користувач з метою        
отримання інформаційної або іншої послуги від Одержувача, яка містить посилання на           
Сервіс Оператора. 

Сервіс SSOid.net, що надається Оператором – послуга, що надається через всесвітню           
мережу Інтернет і полягає в організації передачі даних Користувача, який має намір            
отримати від Одержувача інформаційну чи іншу послугу, від Оператора Одержувачу, з           
метою здійснення ідентифікації (реєстрації) Користувачів в      
інформаційно-телекомунікаційних системах (інтернет-сервісах) Одержувачів за     
технологією Single Sign-On. 

Порядок використання сервісу SSOid.net 

Оператор надає Одержувачам та Користувачам послуги з обробки (у тому числі: для            
зберігання, оновлення, використання) персональних даних користувачів - сервіс        
SSOid.net, побудований за технологію Single Sign-On, що дозволяє Користувачеві         
переходити (реєструватись у) з однієї інформаційно-телекомунікаційної системи (модулю,        
сервісу) в іншу без повторної ідентифікації (авторизації), із забезпеченням надійного          
захисту даних. 
 
Користувач з метою отримання інформаційної або інших послуг Одержувача (для          
реєстрації в інформаційно-телекомунікаційні системі Одержувача), може скористатися       
сервісом SSOid.net та пройти ідентифікацію за його допомогою, в такому порядку: 
● перейти на Сайт Одержувача; 
● на Сайті Одержувача обрати сторінку реєстрації або авторизації та перейти на           
Сторінку сервісу SSOid.net Оператора; 
● пройти ідентифікацію на Сторінці сервісу SSOid.net Оператора; 
● авторизуватися (зареєструватись) в Сервісі Одержувача. 
З моменту проходження Користувачем ідентифікації, вважається, що Користувач надав         
Оператору розпорядження на передачу даних Користувача Одержувачу. 

Оператор, виконуючи розпорядження Користувача на передачу даних, не відповідає за          
актуалізацію даних та зобов’язаний передати Одержувачу лише ті дані, які була надані            
йому Користувачем, без перевірки їх чинності та повноти. 

Оператор, отримавши розпорядження Користувача, зобов’язаний протягом найкоротшого       
часу, як це дозволяють внутрішні правила та регламенти Оператора, підготувати та           
передати Одержувачу за допомогою мережі Інтернет дані Користувача. Оператор не несе           
відповідальності за несвоєчасне виконання розпорядження, якщо затримка у виконанні         
розпорядження була викликана обставиною, що не залежить від волі Оператора. 

З моменту передачі даних Одержувачу зобов’язання Оператора вважається виконаним.         
Всю подальшу відповідальність перед Користувачем за належну обробку даних несе          



Одержувач, в тому числі за збереження їх цілісності та недоторканості, за їх            
нерозголошення тощо. 

Оператор цим заявляє, гарантує та запевняє, що передача даних Користувачів від           
Оператора до Одержувачів організована таким чином, що будь-яка інша третя особа не            
має доступу до даних для її аналізу, вивчення, копіювання, збереження, відтворення           
та/або розповсюдження. 

Передача персональних даних Користувачів Одержувачу здійснюється Оператором з        
дотриманням наступних параметрів безпеки: захищене з'єднання по протоколу HTTPS з          
чинним сертифікатом, та технологією шифрування TLS. 

Користувач при цьому розуміє ризик передачі інформації за допомогою мережі інтеренет           
та несе ризик настання всіх можливих негативних наслідків втрати, незаконного          
заволодіння, технічного перехоплення інформації тощо. 

Одержувач персональних даних зобов’язується прийняти та зберігати прийняті дані у          
строгій відповідності до вимог чинного законодавства України та цих Умов. 

Одержувач самостійно несе всю відповідальність за належне проведення ідентифікації         
Користувачів та надання послуги Користувачам.  

Оператор не приймає участь у вирішенні спірних питань щодо ідентифікації та надання            
послуг Користувачу з боку Одержувача, всі ці питання вирішуються безпосередньо між           
Користувачем та Одержувачем відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Ризик надання послуги Користувачу на підставі не актуальної, не чинної          
інформації/даних, якщо така інформація/дані були надані Користувачем Оператору, несе         
Користувач та всі спірні питання з цього приводу вирішуються безпосередньо між           
Одержувачем та Користувачем. 

Одержувач зобов’язаний створити всі необхідні умови для захисту інформації/даних,         
організувати відповідний режим доступу до інформації/даних, що забезпечить їх безпечне          
використання.  

Одержувач зобов’язаний використовувати інформацію/дані Користувачів тільки з метою        
здійснення ідентифікації Користувачів, з отриманням в подальшому згоди Користувачів         
на обробку їх персональних даних у відповідності до власних політик конфіденційності. 

Одержувачу забороняється розповсюджувати та розголошувати персональні дані       
Користувачів третім особам. 

Принцип «Як є» («Аs is») – користування сервісом SSOid.net Оператора здійснюється           
Користувачем за умови застосування до відносин, що випливають з цих Умов, а також до              
сервісу SSOid.net тощо, загальнопоширеного у світовій практиці принципу «Як є» («Аs           
is»): сервіс SSOid.net (та/або його компоненти), до функціональних можливостей якої          
Користувачі отримують доступ, знаходиться у стані певної функціональної та/або         
технічної спроможності, рівень якої сформований на дату опублікування цих Умов, та є            
достатнім і стабільним, а Користувач погоджується на її використання без додаткових           
умов.  



У той же час, Оператор з метою розширення функціональних можливостей сервіс           
SSOid.net, його удосконалення та модернізації, залишає за собою право запроваджувати          
нові програмні та технологічні засоби та інструменти, оновлювати сервіс SSOid.net,          
розробляти та впроваджувати нові послуги та функції. 

Оферта Оператора 

Ці Умови є публічною пропозицією (офертою) Оператора необмеженому колу осіб          
укласти публічний договір приєднання, в порядку та умовах, викладених в них. 

Пропозиція (оферта) щодо приєднання до цих Умов вважається прийнятою з боку           
потенційних Користувачів з моменту проходження процедури, визначеної нижче. 

Використання сервісу Оператора для Користувачів є безкоштовним. 

Приєднання Користувача до цих Умов 

Фізична або уповноважений представник юридичної особи, яка має намір скористатися          
Сервісом Одержувача, повинна успішно пройти ідентифікацію за допомогою сервісу         
SSOid.net Оператора. Така особа одночасно надає розпорядження на передачу         
персональних даних, приєднується до цих Умов та надає згоду на обробку персональних            
даних, набуваючи статусу Користувача.  

Приєднання Користувача до Умов здійснюється кожного разу, коли він надає          
розпорядження на передачу персональних даних. Користувач приєднується до Умов до          
моменту повного виконання розпорядження Користувача. 

Персональні дані 

Усі відомості, інформація про Користувачів, персональні дані, отримані Оператором та          
пов'язані з сервіс SSOid.net Оператора, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою            
забезпечення можливості Користувачів переходити (реєструватись у) з однієї        
інформаційно-телекомунікаційної системи (модулю, сервісу) Одержувачів в інші без        
повторної ідентифікації (авторизації) Користувачів, у повній відповідності до вимог         
законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в          
інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про електронну комерцію». 

Персональні дані Користувача (в розрізі інформаційних та/або змістових полів профілю:          
логін, ім‘я, по-батькові, прізвище, дата народження, серія, номер, дата та місце видачі            
паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації,         
контактні дані, податковий статус), що використовуються при ідентифікації, реєстрації,         
авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету в Сервісах Одержувачів,         
оброблюються та зберігаються Оператором з метою надання Одержувачам та         
Користувачам послуги сервісу SSOid.net.  

Користувачі надають згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватись           
Оператором третім особам – виключно Одержувачам, які знаходяться з Оператором у           
договірних відносинах, спрямованих на розвиток функціональних можливостей сервісу        
SSOid.net Оператора, ідентифікації Користувачів в інших      
інформаційно-телекомунікаційних системах Оператора та/або Одержувачів (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. 

Передача таких даних вказаним особам здійснюється Оператором з виключенням         
можливості витоку даних або потрапляння їх до інших третіх осіб, з прийняттям            
зобов’язань із захисту персональних даних користувачів відповідно до власних політик          
конфіденційності та безпеки персональних даних партнерів Оператора. 

Використовуючи сервіс SSOid.net Оператора, Користувач – суб’єкт персональних даних         
надає Оператору ясну та чітку згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних з             
зазначеною метою, та звільняє Оператора від обов’язку окремо повідомляти про передачу           
таких персональних даних у описаному вище випадку. 

Використовуючи сервіс SSOid.net Оператора, Користувач – суб’єкт персональних даних,         
у випадку, якщо визначена цими Умовами мета обробки даних змінюється, звільняє           
Оператора від обов’язку отримувати згоду користувача на обробку його даних відповідно           
до зміненої мети, крім випадку, якщо змінена мета обробки персональних даних є            
несумісною з попередньою. 

Використовуючи сервіс SSOid.net Оператора, Користувач який діє від імені та в інтересах            
третіх осіб, підтверджує, що має достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій, в             
тому числі - щодо надання згоди на обробку персональних даних від імені таких третіх              
осіб, на викладених вище умовах, як їх повноважений представник. 

Використовуючи сервіс SSOid.net Оператора, Користувач - суб‘єкт  персональних даних: 
- приймає ці Умови в цілому та повністю; 
- надає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує те, що ознайомлений             
(-а) з метою обробки персональних даних, зазначеними у цих Умовах, та правами,            
наданими суб‘єкту згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 
 

Інші умови 

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 Оператора.  

Усі зміни Умов набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи сервіси, у            
тому числі й сервіс SSOid.net Оператора, Користувач підтверджує згоду з новими           
Умовами в редакції, що діє на момент використання Користувачем сервісу. 

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 сервісу SSOid.net, щодо порядку розміщення даних та           
інших технічних питань. 

Користувач надає Оператору право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію          
про Оператора, сервіс SSOid.net, та/або послуги або інформацію рекламного характеру. 

  


