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УГОДА КОРИСТУВАЧА

Угода користувача сайту «GameSensor» (далі - «Сайту») являє собою Угоду про
використання Сайту (далі – «Угода») між розробником Сайту (далі - «Розробником»), і
кінцевим користувачем (далі і скрізь – «Користувачем» або «Ви/Вас/Ваш»). Перед
використанням Сайту, будь ласка, ознайомтеся з умовами цієї Угоди. Заходячи на Сайт та
використовуючи його можливості, Ви погоджуєтесь з повним та беззастережним прийняттям
Вами умов цієї Угоди. Якщо Ви не приймаєте умови цієї Угоди в повному обсязі, Ви не маєте
права використовувати Сайт у будь-який спосіб та в будь-яких цілях.

1. Загальні поняття та положення
1.1. «Розробник» – фізична або юридична особа, яка розробила та розмістила в мережі

інтернет Сайт, та використовує його відповідно до Угоди. Адреса для зв'язку та направлення
пропозицій та зауважень щодо роботи Програми вказана нижче.

1.2. «Користувач» – особа, яка здійснює доступ до Сайту і використовує його
можливості (як така, що пройшла реєстрацію на Сайті, так і не пройшла її).

1.3. «Сайт» – інтернет-ресурс, розміщений у мережі Інтернет за адресою
https://gamesensor.info , що представляє собою сукупність інтегрованої в програмну
оболонку інформації (програма), призначений для використання на комп'ютері, що надає
Користувачеві можливість перегляду/прочитання тексту, фотозображень та інших дій на
комп'ютері, що включає використання додаткових інструментів та сервісів.

1.4. Використання Сайту дозволяється лише на умовах цієї Угоди. Якщо Користувач не
приймає умови Угоди у повному обсязі, Користувач не має права використовувати Сайт у
будь-яких цілях. Використання Сайту з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Угоди
заборонено.

1.5. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що невід'ємною частиною
цієї Угоди є «Політика конфіденційності» - розміщена в Інтернеті за адресою: -
https://gamesensor.info/uploads/private_policy_ua.pdf і що він визнає та погоджується з
усіма умовами зазначеної Політики конфіденційності.

1.6. Використання Сайту дозволяється лише фізичним та юридичним особам, які
можуть укладати юридично обов'язкові контракти відповідно до чинного законодавства. Вам
має бути 18 років або більше, щоб використовувати Сайт (або 13 років або старше, якщо у
Вас є згода вашого батька або опікуна). Якщо Вам не виповнилося 13 років, Вам не
дозволяється користуватись Сайтом. Якщо Ви дієте від імені будь-якої юридичної особи або
організації, Ви гарантуєте та заявляєте, що у вас є повноваження пов'язувати юридичну особу
з цією Угодою.

2. Особливості використання сайту
2.1. Виконання функцій Сайту неможливе (обмежено) за відсутності доступу до мережі

Інтернет.
2.2. Розробник не є відповідальною особою у разі збоїв під час завантаження Сайту на

комп'ютер Користувача.
2.3. Користувач самостійно несе всі витрати на Інтернет-з'єднання, комп'ютер та/або

інше обладнання Користувача, через яке він здійснює вихід в Інтернет, та використання
Сайту, а також відповідне обладнання для зв'язку.

3. Обмеження у використанні Програми
3.1. За винятком використання в обсягах та способами, прямо передбаченими цією

Угодою, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати
та робити інші дії з об'єктним кодом та вихідним текстом Сайту, які мають на меті отримання
інформації про реалізацію алгоритмів, що використовуються на Сайті, створювати похідні

https://gamesensor.info/ru/
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твори з використанням Сайту, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше
використання Сайту, будь-яких компонентів Сайту, зображень та інших даних, що
зберігаються, без письмової згоди Розробника Сайту.

3.2. Користувач не має права відтворювати та розповсюджувати Сайт та його складові в
комерційних цілях (за плату), у тому числі у складі збірників програмних продуктів, без
письмової згоди Розробника Сайту.

3.3. Користувач погоджується, що не буде публікувати або відправляти будь-який
контент, який:

●є незаконним, загрозливим, непристойним, вульгарним або порнографічним,
включаючи будь-яке повідомлення, яке становить (або заохочує поведінку, яка могла б
скласти) кримінальний злочин, тягне за собою громадянську відповідальність або іншим
чином порушує будь-яке місцеве, державне, національне чи міжнародне право;

●порушує авторські права, права на товарний знак чи інші права інтелектуальної
власності будь-якої іншої особи;

●є хибним, неточним або таким, що вводить в оману, або неправильно передбачає або
заявляє про особистість, характеристики або кваліфікацію іншої особи;

●збирає чи запитує особисту інформацію з інших користувачів;
●створює невиправдано чи непропорційно велике навантаження на будь-яку

інфраструктуру, що підтримує Сайт;
●призначений для розсилки спаму або просування товарів або послуг без попереднього

дозволу Розробника;
●є шахрайським або пов'язаним із розповсюдженням або продажем незаконних,

підроблених або вкрадених предметів;
●містить будь-який вірус, троянський кінь, черв'як, бомбу уповільненої дії, cancelbot

або інші програми комп'ютерного програмування, які можуть пошкодити, шкідливо
втручатися, таємно перехопити чи привласнити будь-яку систему, дані чи особисту
інформацію, чи інший шкідливий компонент;

●є наклепницьким, торкається або порушує права інших осіб на недоторканність
приватного життя або гласність, наприклад, фотографії, відеокліпи, особисту інформацію або
інші матеріали, що розкривають особисту, приватну або конфіденційну інформацію про іншу
людину без згоди цієї особи.

3.4. Користувач визнає та погоджується з тим, що не буде:
●вести себе будь-яким чином, який може призвести до суперечок або конфліктів з

іншими користувачами Сайту або будь-якими третіми сторонами, з якими ви зіткнетеся в
результаті використання Сайту;

●переслідувати, залякувати, загрожувати чи іншим чином турбувати чи завдавати
дискомфорт будь-якому іншому користувачеві;

●публікувати контактну інформацію будь-кого, включаючи, крім іншого, номери
телефонів, адресу електронної пошти, домашню або робочу адреси та облікові записи в
соціальних мережах без їх дозволу;

●збирати або зберігати особисті дані про інших користувачів Сайту, включаючи
збирання імен користувачів або номерів телефонів за допомогою електронних або інших
засобів з метою надсилання небажаних повідомлень;

●завантажувати, надсилати електронною поштою або іншим чином передавати
будь-який контент, включаючи контент, створений користувачами, або матеріали третіх осіб,
які містять віруси або будь-який інший комп'ютерний код, файли або програми, які можуть
переривати, обмежувати або заважати роботі будь-якого комп'ютерного програмного
забезпечення, обладнання, бази даних або файлу, що належать, орендуються або
використовуються Сайтом, його користувачем або будь-якою третьою особою;



3

●видавати себе за будь-яку фізичну або юридичну особу, фальсифікувати або іншим
чином вводити в оману щодо себе або своєї афілірованості з якоюсь фізичною або
юридичною особою шляхом надання чи відмови від надання інформації.

4. Повідомлення про авторські права
4.1.   Розробник шанує права власників інтелектуальної власності.
4.2. Розробник використовує назву, зображення або опис продукту або послуги

виключно з метою посилання на фактичний продукт або послугу або його джерело в
інформаційних цілях таким чином, щоб не створювати враження підтримки або спонсорства.
Логотипи та зображення продуктів відображаються з максимально точною та відповідною
якістю.

4.3. Використання на Сайті або його сервісах будь-якого матеріалу, захищеного
авторським правом або товарним знаком, є «сумлінним використанням» відповідно до
законодавства про авторське право.

4.4. Якщо Ви вважаєте, що будь-який контент порушує Ваші права на інтелектуальну
власність або інші права або не відповідає цій Угоді, зв'яжіться з Розробником за адресою,
вказаною нижче, у рядку теми «Повідомлення про авторські права».

5. Конфіденційність
5.1. Використання Сайту не передбачає обов'язкового створення облікового запису

Користувачем (тобто надання даних про Користувача, створення даних для доступу,
наприклад, логіну та паролю), однак функціональні можливості Сайту в такому разі можуть
бути обмежені.

5.2. Користувач дає Розробнику згоду на обробку своїх персональних даних для
надання Користувачеві послуг. Обробка даних Користувача здійснюється на умовах
«Політики конфіденційності», розміщеної за адресою:
https://gamesensor.info/uploads/private_policy_ua.pdf, виключно з метою використання
Користувачем Сайту за його функціональним призначенням.

5.3. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії при
використанні Сайту, у тому числі за те, що вони відповідають вимогам чинного
законодавства та не порушують права та законні інтереси третіх осіб. Користувач самостійно
та за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з діями
Користувача під час використання Сайту.

5.4. Користувач зі свого боку зобов'язаний самостійно забезпечувати нерозголошення
(таємницю) даних, що зберігаються в обліковому записі, у тому числі пароля, та несе
відповідальність за їх розголошення будь-яким способом з вини, у тому числі всі ризики та
збитки, що виникли у зв'язку з цим. Розголошення Користувачем даних облікового запису є
істотним порушенням цієї Угоди.

5.5. Користувач несе відповідальність за всі дії, вчинені під його обліковим записом, та
з використанням його логіну та паролю, а також за всі дії, вчинені з його комп'ютера, на
якому використовується Сайт.

6. Відповідальність
6.1. Сайт надається на умовах "як є" (as is). Розробник не може надати гарантій щодо

безпомилкової та безперебійної роботи Сайту або окремих його компонентів та/або функцій
на комп'ютері, однак Розробник прагне підвищення якості Сайту. Розробник також не може
надати гарантій щодо відповідності Сайту конкретним цілям Користувача, не гарантує
точність, повноту та своєчасність отриманої Користувачем інформації, а також не надає
жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Угоді.

https://gamesensor.info/uploads/private_policy_ru.pdf
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6.2. Розробник не відповідає: за наслідки несанкціонованого використання Сайту
третіми особами; за прямі або непрямі збитки, завдані Користувачем внаслідок
використання/невикористання Сайту.

6.3. Розробник має право без попередження відмовити Користувачеві в Послугах, у разі
якщо своїми діями Користувач ображає, принижує, загрожує, паплюжить, або іншим чином
порушує права третіх осіб, а також порушує норми чинного законодавства та/або цієї Угоди.

6.4. Розробник не несе відповідальності за правильність запровадження даних
Користувачем при оплаті послуг третіх осіб, а також правильність здійснення транзакцій між
учасниками розрахунків (банками, операторами стільникового зв'язку, платіжними агентами
тощо).

6.5. Користувач несе відповідальність за використання та обслуговування за власний
рахунок всього обладнання, програмного забезпечення, а також телефонних, кабельних,
мобільних, бездротових, Інтернет-послуг та інших послуг, необхідних для доступу,
відвідування та/або використання Сайту. Якщо ви отримуєте доступ до сайту через
мобільний пристрій, ваш оператор мобільного зв'язку може стягувати з вас плату за передачу
даних, текстові повідомлення та інші послуги мобільного доступу або зв'язку.

6.6. Усі питання та претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання
Сайту, а також можливим порушенням Сайтом законодавства та/або прав третіх осіб,
Користувач має право адресувати Розробнику (контактна інформація надана нижче).

6.7. Ця Угода та всі відносини, пов'язані з використанням Сайту, регулюються чинним
законодавством.

7. Особливості використання платформи Патреон.
7.1. Для підтримки сайту Ви можете використовувати інтернет-платформу Патреон.
7.2. При використанні платформи Патреон як передплатників Сайту та в його інтересах

ви приймаєте правила Патреон, розташовані за адресою: https://www.patreon.com/policy, що
включають:

● умови експлуатації Патреон,
● політику конфіденційності;
● принципи спільноти;
● політику використання файлів cookie;
● політику безпеки та ін.

7.3. Правила Патреону, перелічені у п. 7.2. цієї Угоди, визначають та регламентують
порядок взаємовідносин Користувача та платформи Патреон.

8. Зміни умов
8.1. Ця Угода може бути змінена Розробником у односторонньому порядку. Про внесені

зміни до умов цієї Угоди Розробник повідомляє Користувача шляхом розміщення нової
редакції Угоди за постійною адресою в мережі Інтернет:
https://gamesensor.info/uploads/terms_ua.pdf .

Зазначені зміни в умовах Угоди набувають чинності з дати їх публікації в Інтернеті за
адресою: https://gamesensor.info/uploads/terms_ua.pdf, якщо не передбачено іншого порядку
набуття ними чинності.

Попередні редакції Угоди зберігаються в архіві документації.

9. Контактна інформація
9.1. Ми будемо раді вашим коментарям чи питанням. Всі повідомлення слід надсилати на

адресу: info@gamesensor.info .
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