ДОГОВІР ПРО ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
Цей Договір про використання сайту (далі – «Договір») укладений між Вами та Товариством з
обмеженою відповідальністю «Дюфенерджи Україна» (далі – «Компанія»), юридичною особою,
яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства України (ідентифікаційний номер
41311229), місцезнаходження якої 01601, м. Київ, Спортивна площа, будинок 1, корпус А.
Відвідуючи або використовуючи Інтернет-ресурси Компанії, в тому числі, без обмеження,
[www.dufenergy.com, www.dufenergy.kiev.ua], мобільні сайти, мікросайти, мобільні додатки,
профілі Компанії на сайтах соціальних мереж та будь-які інші цифрові послуги або об’єкти права
власності, які адмініструє або використовує Компанія час від часу (далі – «Сайт»), Ви погоджуєтесь
дотримуватись таких умов використання:
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ АБО ВІДВІДУВАННЯМ БУДЬ-ЯКОЇ ЧАСТИНИ ЦЬОГО САЙТУ АБО
ЙОГО ВМІСТУ. ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ ОЗНАЧАЄ ВАШУ БЕЗУМОВНУ ЗГОДУ З
УМОВАМИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ЦИМИ УМОВАМИ, НЕ ВІДВІДУЙТЕ
ЦЕЙ САЙТ ТА НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО ІНШИМ ЧИНОМ.
1.

ВІДВІДУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Сайт призначений для використання мешканцями України лише під час перебування на території
України. Його вміст може не бути призначений для мешканців інших країн тому що законодавство
інших країн може забороняти Компанії надавати послуги або реалізувати продукцію на умовах, які
викладені на цьому Сайті. Для уникнення сумніву, жодна інформація на Сайті не становить
пропозицію укласти договір у жодній країні, в якій він відвідується, в тому числі (без обмеження) в
Україні.
Ви зобов’язуєтесь самостійно придбати відповідне апаратне та програмне забезпечення та сплатити
всі платежі за користування телефонною (або іншою) мережею, які необхідні для відвідування та
використання цього Сайту.
Компанія, на власний розсуд, може змінювати, обмежувати, призупиняти або припиняти будь-яку
складову Сайту у будь-який момент, в тому числі наявність будь-якої функції, бази даних або вмісту
Сайту. Компанія може також встановлювати обмеження для певних функцій та послуг або
заборонити Вам доступ до частин або всього Сайту без надання повідомлення та без прийняття на
себе відповідальності.
2.

ВМІСТ

Компанія не висловлює стверджень або підтверджень щодо точності або достовірності будь-якої
рекомендації, думки, заяви або іншої інформації, яка відображається на Сайті або поширюється
через нього. Ви визнаєте, що будь-яке покладання на будь-яку таку думку, рекомендацію, заяву,
меморандум або інформацію буде на Ваш власний ризик. Компанія зберігає за собою право, на
власний розсуд, змінювати будь-яку частину або сторінку Сайту або виправляти будь-які помилки
або упущення на них.
Деякі коментарі та інформація на Сайті можуть ґрунтуватися на поточних очікуваннях, попередніх
оцінках та/або прогнозах керівництва Компанії стосовно ринків та галузей, де Компанія здійснює
діяльність. Ці заяви стосовно Компанії є прогнозними заявами, які не є гарантіями досягнення
показників ефективності діяльності в майбутньому, та передбачають існування певних ризиків,
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невизначеності та припущень, які складно передбачити. Тому фактичні наслідки та результати
можуть відрізнятися від того, що висловлене або прогнозується. До чинників, які можуть вплинути
на фактичні результати, належать цінова конкуренція, загальні економічні умови на національному
та міжнародному рівні, а також попит на ринку.
Сайт може містити гіпертекстові посилання та вказівники на інші Інтернет-сайти та ресурси у
Всесвітній Мережі, які адмініструють та контролюють особи інші ніж Компанія. Посилання на Сайт
та на Сайті на такі сайти третіх осіб не означають та не становлять схвалення Компанією будь-яких
сторонніх матеріалів або вмісту.
Публікація повідомлень, вивантаження файлів, введення даних або ведення будь-якої іншої форми
обміну інформацією із Сайтом означає, що Ви надаєте Компанії безстрокову, всесвітню,
безвідкличну, необмежену, невиключну ліцензію, яка не передбачає сплату роялті, із правом
копіювання, ліцензування, субліцензування, адаптації, розповсюдження, демонстрації, публічного
виконання, відтворення, передачі, внесення змін, редагування та використання в повному обсязі
будь-яким іншим чином такої інформації за допомогою всіх засобів, які є наразі відомими або
будуть розроблені після дати цього Договору. Компанія не несе відповідальності за будь-які
заявлені або фактичні порушення будь-яких прав власності, прав на невтручання в особисте життя
та прав на комерційне використання імені особи, особисті немайнові права автора та права на
зазначення власника авторських прав або імені автора у зв’язку із таким обміном інформацією.
Ви визнаєте, що обмін інформацією за участю Сайту не є конфіденційним і що обмін інформацією
може бути прочитаний або перехоплений іншими особами. Ви визнаєте, що здійснення обміну
інформацією з Компанією не створює між Вами та Компанією жодних конфіденційних,
фідуциарних, передбачених договором або інших відносин, окрім тих, що створюються відповідно
до цього Договору.
Якщо ви надсилаєте Компанії будь-які творчі матеріали, пропозиції, ідеї, примітки, креслення,
концепти або іншу інформацію в друкованій формі, електронними засобами або іншим чином,
інформація вважається власністю Компанії та не є предметом жодних зобов’язань зі збереження
конфіденційності, нерозголошення або невикористання. За цим Договором Компанія має право на
необмежене використання інформації в усьому світі без сплати компенсації особі, яка надала
інформацію.
3.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВМІСТУ

Прийняття вами цих умов означає Вашу згоду не вивантажувати, не публікувати, не передавати та
не розповсюджувати та іншим чином не оприлюднювати через Сайт будь-які матеріали, які
(і) обмежують або перешкоджають використанню та отриманню переваг від Сайту; (іі) є
незаконними, загрозливими, образливими, наклепницькими, дискредитуючими, непристойними,
вульгарними, огидними, порнографічними, грубими, відверто сексуального характеру або
неналежними; (ііі) становлять або спонукають до дій, які є кримінальним злочином, призводять до
виникнення цивільної відповідальності або іншим чином порушують будь-який закон або
нормативно-правовий акт; (iv) порушують, містять плагіат або зазіхають на права третіх осіб, в тому
числі, без обмеження, авторські права, знаки для товарів та послуг, патенти, прав на невтручання в
особисте життя та прав на комерційне використання імені особи або будь-яке інше право власності;
(v) містять вірус або інші шкідливі або руйнівні елементи; (vi) містять будь-яку інформацію,
програмне забезпечення або інші матеріали комерційного характеру; (vii) містять рекламні
матеріали будь-якого роду; або (viii) являють собою або містять неправдиві або оманливі вказівки
на походження або констатацію фактів.
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4.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Цей Сайт охороняється відповідно до законодавства України про авторське право, міжнародних
конвенцій та іншого законодавства про охорону інтелектуальної власності. Прийняття Вами цих
умов означає Вашу згоду на виконання вимог будь-яких та всіх повідомлень про авторське право,
повідомлень про знаки для товарів та послуг, відомостей про власника або обмежень, які містяться
у будь-якому вмісті на Сайті. Ви можете завантажувати та робити копії вмісту та інших
завантажуваних об’єктів, представлених на цьому Сайті, за умови, що ви збережете всі
повідомлення про авторське право та інші повідомлення, які містяться в такому вмісті. Копіювання
та збереження будь-якого вмісту, що представлений на Сайті, для відтворення, подальшого
розповсюдження або оприлюднення третім особам з комерційною метою прямо забороняється без
попереднього письмового дозволу Компанії. Всі права на захищені авторським правом матеріали
Компанії, які прямо не надаються цим Договором, зберігаються за Компанією.
5.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Компанія може збирати, здійснювати обробку та використовувати інформацію та матеріали,
отримані від Вас, в тому числі Ваші персональні дані (наприклад, ім’я, фактичну адресу, адресу
електронної пошти, інформацію про виставлені Вам рахунки, інформацію про практику ведення
вами господарської діяльності, інформацію про фінансовий рахунок тощо), або зібрану в ході
використання Вами Сайту з будь-якої законної підстави або з будь-якою законною метою. Обробка
включає в себе, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням,
адаптацією, модифікацією, відновленням, використанням та поширенням (в тому числі передачею),
знеособленням, знищенням Ваших персональних даних. Компанія може використовувати та
здійснювати обробку Ваших персональних даних у різні способи, в тому числі, але не обмежуючись
такими:
(i) формування та ведення бази даних контактів та реалізація послуг у будь-який спосіб, що не
заборонений чинним законодавством;
(ii) відповідь на Ваші електронні повідомлення або запити створені онлайн щодо товарів,
послуг або інформації;
(iii) надання службових повідомлень, таких як реєстрація, службові повідомлення, опитування
про виконання певних дій та процес;
(iv) передача певним іншим компаніям, в тому числі афілійованим особам Компанії, з метою
пропонування вам товарів та послуг, які можуть Вас зацікавити;
(v) індивідуальний підбір вмісту, реклами та пропозицій для Вас, персоналізація та підвищення
зручності роботи з Сайтом;
(vi) передача третім особам відповідно до вимог законодавства або з метою захисту Компанії.
Ви погоджуєтесь, що Компанія може здійснювати обробку Ваших персональних даних протягом
невизначеного періоду часу доки Ви не запитаєте Компанію припинити обробку та/або видалити
Ваші персональні дані з реєстрів Компанії та баз даних, за винятком випадків, коли Компанії
потрібні такі дані для ведення записів щодо господарських відносин між Вами та Компанією
відповідно до вимог чинного законодавства або стандартної практики ведення господарської
діяльності. Ці умови також дозволяють Компанії передавати Ваші персональні дані будь-яким
суб’єктам/особам, які пов’язані із Компанією відносинами контролю, в тому числі тим, що
знаходяться закордоном, з метою ведення світової бази даних Компанії (тобто бази даних всіх
клієнтів, контрагентів та ділових контактів), а також клієнтам Компанії та пов’язаних осіб Компанії,
в тому числі тим, що знаходяться закордоном, якщо це необхідно внаслідок характеру ділових
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відносин, що встановлені із Вами. Від компанії не вимагається отримувати додаткової згоди для
цілей передачі Ваших персональних даних будь-яким суб’єктам/особам, що зазначені вище.
Прийняття Вами цих умов означає, що Ви підтверджуєте, що Ви прочитали та зрозуміли Ваші права
щодо захисту персональних даних, які надаються згідно із Законом України «Про захист
персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року із змінами.
Ви можете запитати нас не здійснювати обробку Ваших персональних даних для цілей маркетингу.
Ви можете скористатися Вашим правом на запобігання такій обробці, проставивши позначки у
відповідних клітинках на формах, які Компанія використовує для збору Ваших даних. Ви також
можете скористатися цим правом у будь-який момент, звернувшись до Компанії за такою адресою:
БЦ «Гулівер»
17-й поверх, Площа Спортивна, 1-А
01601, Київ.

6.

ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ

В ході Вашої взаємодії з Сайтом ми можемо також збирати інформацію про історію вашого
перегляду або певну іншу інформацію, яка не дозволяє встановити особу, шляхом використання та
відвідування Вами Сайтів та використання нами різних технологій, в тому числі, але не
обмежуючись такими: кукі-файли, теги, веб-маяки, ІР-адреса та інші інструменти. Кукі-файли – це
інформація у формі коду/тексту, яка зберігається на Вашому комп’ютері, коли Ви переглядаєте
сторінки нашого Сайту. Кукі-файли можуть зберігатися на Вашому комп’ютері нами або
рекламодавцями-третіми особами. Теги та веб-маяки належать до коду сценаріїв, які головним
чином використовуються для відстеження дій відвідувачів на наших Сайтах за допомогою
програмного забезпечення для веб-аналітики. Типи неперсональних даних, які збираються на наших
Сайтах шляхом використання цих та інших інструментів, які Компанія може додавати час від часу,
можуть включати в себе: пошукові терміни, які ви використовуєте, новий чи повторний користувач,
відомості про переглядач, тип комп’ютера, операційна система, постачальники послуг доступу до
Інтернет, використання сайтів, сторінки, з яких та на які переходив користувач, тип платформи,
позначка дати/часу, кількість клацань, переглянута реклама тощо. Окрім цього кукі-файли, теги та
інші інструменти, які зберігаються на вашому комп’ютері третіми особами, можуть збирати іншу
інформацію про Вас та Ваші відвідування Сайтів та інших місць в Інтернеті, в тому числі, але не
обмежуючись цим, Вашу галузь, розмір компанії, посаду, рівень в організаційній структурі тощо.)
7.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Компанія зберігає за собою право завжди розкривати будь-яку інформацію у випадках, коли це
необхідно для додержання будь-якого закону, нормативно-правового акту або виконання вимоги
органів державної влади, а також право редагувати, відмовлятися публікувати або видаляти будьяку інформацію або матеріали, як повністю так само і частково, які на думку Компанії є небажаними
або порушують цей Договір.
8.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Найповнішою мірою, якою це дозволяється згідно із законодавством, Компанія не несе
відповідальності перед Вами за будь-які збитки, що виникають з використання або відвідування або
у зв’язку з використанням або відвідуванням Сайту, та за будь-яку інформацію, яка отримана з
Сайту, в тому числі, без обмежень, вміст та будь-які помилки, що містяться в ньому, зокрема
відповідальності за договором, відповідальності в результаті цивільно-правового порушення,
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відповідальності без вини або іншого виду відповідальності, навіть якщо Компанія або будь-який з
її агентів був повідомлений про можливість настання збитків.
Компанія та всі її посадові особи, директори, агенти, працівники, постачальники інформації та
афілійовані особи не несуть відповідальності за будь-які зобов’язання, вимоги, штрафи, втрати,
збитки витрати та видатки (в тому числі судові витрати та розумні винагороди юристам, витрати на
відсотки та суми, що сплачуються при укладенні компромісної або мирової угоди), судові позови
або справи, які виникають з або внаслідок будь-якого порушення Вами цього Договору, в тому числі
цих умов. Ви зобов’язуєтесь співпрацювати найповнішою мірою, якою це розумно вимагатиметься,
в ході захисту від будь-якої вимоги,
9.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір складений у формі договору про приєднання та становить повний договір між
Компанією та Вами щодо використання та відвідування Вами Сайту. Цей Договір заміняє всі
попередні або одночасні обмін інформацією та пропозиції, як в електронній формі так само і в усній
або письмовій формі, між Вами та Компанією щодо Сайту. Використання Сайту є санкціонованим
лише у юрисдикції, в якій діють всі умови цього Договору.
Якщо з будь-якої причини компетентний суд дійде висновку, що будь-яке положення цього
Договору або його частина не може бути виконане в примусовому порядку, таке положення повинне
бути примусово виконане найповнішою дозволеною мірою, таким чином аби реалізувати намір
Договору, а решта цього Договору зберігає силу. Друкована версія цього Договору та будь-якого
повідомлення, яке надається в електронній формі, є припустимим у будь-якому судовому або
адміністративному провадженні, які виникають з цього Договору або у зв’язку з ним або Сайтом,
тією самою мірою та на тих самих умовах, що й інші ділові папери та записи, що створюються та
ведуться Компанією у друкованій формі. Якщо Компанія не виконала в примусовому порядку будьяке положення цього Договору, це не вважається відмовою від прав щодо такого положення та не
позбавляє Компанію права виконати це положення в примусовому порядку.
Цей Договір та вищенаведені умови використання набирають сили в той момент, коли Ви починаєте
використовувати Сайт. Компанія зберігає за собою право, як з наданням так само і без надання
повідомлення, у будь-який момент та з будь-якої причини відмовити Вам у доступі до Сайтів або
до будь-якої їх частини, а також припинити дію цього Договору. Цей Договір припиняє свою дію
автоматично, якщо Ви не виконуєте умови, що викладені в цьому Договорі. Ви можете припинити
ці Умови Використання у будь-який момент переставши використовувати Сайт, але всі застосовні
положення цього Договору зберігають силу після такого припинення.
Цей Договір підпорядковується законодавству України та тлумачиться відповідно до нього, без
урахування колізійних норм. Будь-які спори, які виникають з цього Договору або у зв’язку із ним,
в тому числі ті, що виникають з вищенаведених умов або у зв’язку із ними, передаються та
остаточно вирішуються в судах України.
Компанія зберігає за собою право, на власний розсуд, час від часу змінювати, модифікувати,
доповнювати або видаляти будь-яку частину цього Договору, в повному обсязі або частково, у будьякий момент. Повідомлення про зміни до Договору оприлюднюватимуться на Сайті.
Повідомлення та інший обмін інформацією з Компанією може здійснюватися за такими
реквізитами:
Поштою:
БЦ «Гулівер»
17-й поверх, Площа Спортивна, 1-А
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01601, Київ.
Електронною поштою: info@dufenergy.kiev.ua
Телефоном: +380 (44) 394 58 98
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WEBSITE USE AGREEMENT
This Website Use Agreement (the "Agreement") is between you and Limited Liability Company
“Dufenergy Ukraine” (the "Company"), a legal entity registered and existing under the laws of Ukraine
(identification code 41311229), having its registered office at Ukraine, 01601, Kyiv, 1A Sportyvna Square.
By accessing or using the Company’s Internet resources, including, without limitation
[www.dufenergy.com, www.dufenergy.kiev.ua], mobile websites, microsites, mobile applications,
Company’s profiles on social media sites and any other digital services or properties operated or used by
the Company from time to time (“Website”) you agree to comply with the following terms and conditions
of use:
TERMS AND CONDITIONS OF USE
YOU AGREE TO READ THESE TERMS AND CONDITIONS OF USE CAREFULLY BEFORE USING
OR ACCESSING ANY PART OF THIS WEBSITE OR ITS CONTENT. USE OF THE WEBSITE
SIGNIFIES YOUR UNCONDITIONAL AGREEMENT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS OF USE, DO NOT
ACCESS OR OTHERWISE USE THIS WEBSITE.
1.

ACCESS AND USE OF THE WEBSITE

The Website is intended for use by residents of Ukraine whilst in Ukraine only. Its contents may not be
applicable to residents of other countries because the law in other countries may restrict the Company to
provide its services or market its products on the terms and conditions set out at this Website. For the
avoidance of doubt none of the information on the Website constitutes an offer to contract in any country
in which it is accessed, including (without limitation), Ukraine.
You are responsible for obtaining the relevant hardware and software equipment and paying all telephone
(or other network) charges necessary to access and use this Website.
The Company, at its sole discretion, may change, restrict, suspend or discontinue any aspect of the Website
at any time, including the availability of any Website feature, database or content. Company may also
impose limits on certain features and services or restrict your access to parts or all of the Website without
notice or liability.
2.

CONTENT

The Company does not represent or endorse the accuracy or reliability of any advice, opinion, statement or
other information displayed or distributed through the Website. You acknowledge that any reliance upon
any such opinion, advice, statement, memorandum, or information shall be at your sole risk. The Company
reserves the right, in its sole discretion, to change, or correct any errors or omissions in, any part or page of
the Website.
Some comments and information on the Website may be based upon the Company’s management’s current
expectations, estimates and/or projections about the Company’s markets and industries. These statements
about the Company are forward-looking statements which are not guarantees of future performance and
involve certain risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, actual outcomes
and results may differ from what is expressed or forecasted. Among the factors that could cause actual
results to differ are uncertainties in competitive pricing pressures, general domestic and international
economic conditions and market demand.
The Website may contain hypertext links and pointers to the other World Wide Web Internet sites and
resources operated and controlled by parties other than the Company. Links to and from the Website to
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such third party sites do not imply or constitute an endorsement by the Company of any third party material
or contents.
By posting messages, uploading files, inputting data or engaging in any other form of communication to
the Website, you hereby grant to the Company a perpetual, worldwide, irrevocable, unrestricted, nonexclusive, royalty free license to use, copy, license, sublicense, adapt, distribute, display, publicly perform,
reproduce, transmit, modify, edit and otherwise fully exploit such communications, in all media now known
or hereafter developed. The Company shall not be responsible for any alleged or actual infringements of
any proprietary rights, rights of privacy and publicity, moral rights and rights of attribution in connection
with such communications.
You acknowledge that communications involving the Website are not confidential and that
Communications may be read or intercepted by others. You acknowledge that by submitting
communications to the Company, no confidential, fiduciary, contractually implied or other relationship is
created between you and the Company other than pursuant to this Agreement.
If you send any creative materials, suggestions, ideas, notes, drawings, concepts or other information to the
Company in printed form, electronic means or otherwise, the information shall be deemed to be the property
of the Company and shall not be subject to any obligations of confidence, non-disclosure or non-usage. The
Company is hereby entitled to unrestricted usage of the information on a worldwide basis without
compensation to the provider of the information.
3.

CONTENT RESTRICTIONS

By accepting these terms and conditions you agree not to upload, post or transmit to or distribute or
otherwise publish through the Website any materials which: (i) restrict or inhibit any other user from using
and enjoying the Website; (ii) are unlawful, threatening, abusive, libelous, defamatory, obscene, vulgar,
offensive, pornographic, profane, sexually explicit or indecent; (iii) constitute or encourage conduct that
would constitute a criminal offense, give rise to civil liability or otherwise violate any law or governmental
regulation; (iv) violate, plagiarize or infringe the rights of third parties including, without limitation,
copyright, trademark, patent, rights of privacy or publicity or any other proprietary right; (v) contain a virus
or other harmful or destructive elements; (vi) contain any information, software or other material of a
commercial nature; (vii) contain advertising of any kind; or (viii) constitute or contain false or misleading
indications of origin or statements of fact.
4.

COPYRIGHT

The Website is protected pursuant to Ukrainian copyright laws, international conventions and other
intellectual property laws. By accepting these terms and conditions you agree to abide by any and all
copyright notices, trademark notices, ownership information or restrictions contained in any content on the
Website. You may download and make copies of the content and other downloadable items displayed on
this Website, provided that you maintain all copyright and other notices contained in such content. Copying
or storing of any content on the Website for reproduction, redistribution or publication to third parties for
commercial purposes is expressly prohibited without prior written permission from the Company. All rights
to the Company’s copyrighted materials not expressly granted herein are reserved by the Company.
5.

DATA PROCESSING

The Company may gather, process and use information and materials received from you, including your
personal data (e.g., name, physical address, e-mail address, billing information, information about your
practice of business, financial account information, etc.) or collected through your use of the Website for
any lawful reason or purpose. Processing includes, but is not limited to, collection, registration,
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accumulation, storing, adaptation, modification, restoration, use and dissemination (including transfer),
depersonalisation, destruction of your personal data. The Company may use and process your personal data
in a variety of ways, including but not limited to:
(vii)
building and maintaining its contacts database and marketing its services in any manner
not restricted by the applicable law;
(viii)

respond to your emails or online requests for products, services or information;

(ix) providing service communications such as registrations, service messages, deliver and process
surveys;
(x) sharing with certain other companies, including the Company’s affiliates to offer you products and
services that may be of interest to you;
(xi) tailor content, advertising and marketing to you, personalise and improve usability of the Website;
(xii)

share with third parties as required by law or to protect the Company.

You agree that the Company may process your personal data for an indefinite period of time until you
request the Company to stop processing and/or delete your personal data from the Company’s registers and
databases, except when the Company needs such data to maintain records of business relations between
you and the Company according to the requirements of the applicable law or standard business practices.
These terms and conditions also allow the Company to transfer your personal data to any entities/persons
related to the Company by relations of control, including abroad, with the purpose of maintaining of the
Company’s global database (i.e. database of all clients, counterparties and business contacts) as well as to
the Company’s and Company’s related entities’ customers, including abroad, if this is required by the nature
of business relations established with you. The Company shall require no additional consent for purposes
of transfer of your personal data to any entities/persons mentioned above. By accepting these terms and
conditions you acknowledge that you have read and understand your rights in relation to the protection of
personal data granted by the Law of Ukraine “On Protection of Personal Data” No. 2297-VI dated 1 June
2010, as subsequently amended.
You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. You can exercise
your right to prevent such processing by ticking certain boxes on the forms the Company uses to collect
your data. You can also exercise this right at any time by contacting the Company at such address:
BC “Gulliver”,
1a, Sportyvna sq, 17th floor
01601 Kyiv, Ukraine.
6.

BROWSING HISTORY AND OTHER INFORMATION

As you interact with the Website, we may also collect information about your browsing history or certain
other information that is not personally identifiable through your use of and visits to the Websites and our
use of a variety of technologies, including, but not limited to, cookies, tags, beacons, Internet Protocol (IP)
address , and other tools. "Cookies" are pieces of code/text placed on your computer when you browse our
Website. Cookies may be placed by us or third party advertisers. “Tags” and web beacons refer to code
scripts that are primarily used to track visitors’ activities on our Websites by web analytics software. The
types of non-personal data collected on our Websites through the use of these, and other tools as the
Company may add from time to time, may include: the search terms you used, new or returning user,
browser information, computer type, operating system, internet service providers, website usage,
referring/exit pages, platform type, date/time stamp, number of clicks, ads viewed, etc. Additionally,
cookies, tags and other tools placed by third parties may collect other information about you and your visits
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to the Websites and elsewhere on the Internet including, but not limited to, your industry, company size,
job function, seniority level, etc.).
7.

DISCLOSURE

The Company reserves the right at all times to disclose any information as necessary to satisfy any law,
regulation or government request, or to edit, refuse to post or to remove any information or materials, in
whole or in part, that in the Company's sole discretion are objectionable or in violation of this Agreement.
8.

LIMITATION OF LIABILITY

To the fullest extent permissible by law, the Company shall not be liable to you for any damages arising
out of or in any way connected with the use of or access to the Website or for any information obtained
through the Website including, without limitation, the content and any errors contained therein, whether
based on contract, tort, strict liability or otherwise, even if the Company or any of its agents has been
advised of the possibility of damages.
The Company and all its officers, directors, agents, employees, information providers and affiliates shall
not be responsible for any, liabilities, claims, penalties, losses, damages, cost and expense (including court
costs and reasonable attorney’s fees, interest expense and amounts paid in compromise or settlement), suits
or actions arising out of or resulting from any breach by you of this Agreement, including these terms and
conditions. You shall cooperate as fully as reasonably required in the defence of any claim.
9.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

This Agreement is made in the form of an accession agreement and constitutes the entire agreement between
the Company and you with respect to your use of and access to the Website. This Agreement supersedes
all prior or contemporaneous communications and proposals, whether electronic, oral or written, between
you and the Company with respect to the Website. Use of the Website is unauthorized in any jurisdiction
that does not give effect to all of the terms and conditions of this Agreement.
If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this Agreement, or portion thereof,
to be unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give legal
effect to the intent of the Agreement, and the remainder of this Agreement shall continue in full force and
effect. A printed version of this Agreement and of any notice given in electronic form shall be admissible
in judicial or administrative proceedings based upon or relating to this Agreement or the Website to the
same extent and subject to the same conditions as other business documents and records generated and
maintained in printed form by the Company. The failure of the Company to enforce any provision of this
Agreement shall not be deemed a waiver of such provision nor bar the Company’s right to enforce the
provision.
This Agreement and the terms of use above will take effect at the time you begin using the Website. The
Company reserves the right, with or without notice, at any time and for any reason to deny you access to
the Websites or to any portion thereof, and to terminate this Agreement. This Agreement will terminate
automatically if you fail to comply with the terms set forth herein. You may terminate these Terms of Use
at any time by ceasing to use the Website, but all applicable provisions of this Agreement will survive such
termination.
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ukraine, without regard
to conflicts of laws provisions. Any disputes arising out or in connection with this Agreement, including
the terms and conditions above shall be referred to and finally resolved in Ukrainian courts.
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The Company reserves the right, at its sole discretion, from time to time to change, modify, add or remove
any portion of this Agreement, in whole or in part, at any time. Notification of changes in the Agreement
will be posted on the Website.
For notices and other communication the Company can be reached as follows:
By mail:
BC “Gulliver”,
1a, Sportyvna sq, 17th floor
01601 Kyiv, Ukraine.
By e-mail: info@dufenergy.kiev.ua
By phone: +380 (44) 394 58 98
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