Умови використання
ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ВЕБ-САЙТОМ NES Group, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ.
Відкриваючи веб-сайт NES Group, ви зобов'язуєтесь дотримуватись викладених далі положень та
умов.
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1. Згода
NES Group ("НЕС Груп") надає вам можливість користуватися цим веб-сайтом ("веб-сайт NES
Group") на викладених далі умовах ("Положення та умови"). Відкриваючи будь-яку сторінку
цього веб-сайту NES Group, ви погоджуєтесь дотримуватись цих Положень та умов. Ці
Положення та умови можуть час від часу оновлюватись компанією NES Group без попереднього
повідомлення про це. Кожного разу коли ви заходите на веб-сайт NES Group, ви повинні
перевіряти Положення та умови на наявність змін.

2. Веб-сайт NES Group
На цьому веб-сайті NES Group ви можете отримати інформацію про вироби і послуги компанії
NES Group , а також можете надіслати запит до NES Group для отримання детальнішої
інформації. Пам'ятайте, що цей веб-сайт NES Group є загальноєвропейським веб-сайтом, і
вироби та послуги, які надаються, можуть відрізнятися залежно від країни. Щоб детальніше
дізнатися про доступні вироби та послуги, використовуйте посилання на національний веб-сайт.

3. Інформація про файли cookie
Дізнайтеся про нашу політику щодо файлів cookie.

4. Використання
Ви зобов'язуєтесь не розміщувати і не розсилати через цей веб-сайт будь-які матеріали, що є або
можуть бути розумно витлумачені як: наклепницькі, непристойні, образливі, такі, що
розпалюють расову ненависть, дискримінаційні або блюзнірські; такі, що порушують будь-які
зобов'язання щодо конфіденційності, приватності чи комерційної таємниці; такі, що порушують
майнові права будь-яких третіх осіб або на які вами не отримано всіх необхідних ліцензій і/або
дозволів; чи такі, які порушують будь-які інші закони.
Ви також погоджуєтесь не завантажувати і не надсилати через веб-сайт будь-які матеріали, що
можуть бути розумно витлумачені як підстава для сприяння або заохочення поведінки, яка буде
розглядатись як кримінальний злочин, приведе до цивільної відповідальності або іншим чином
суперечитиме законодавству будь-якої країни чи іншого компетентного органу, або

порушуватиме права будь-яких третіх осіб, що можуть застосовуватись в будь-якій частині світу.
Компанія NES Group залишає за собою право видаляти будь-які матеріали з веб-сайту, якщо
існує достатньо підстав вважати, що такі матеріали підпадають під заборонене в цьому Розділі 3
або іншим чином не відповідають йому. Незважаючи на вищевикладене, ви визнаєте, що
компанія NES Group жодним чином не контролює вміст веб-сайту, що надається іншими
користувачами, також не перевіряє цей вміст на його достовірність, доцільність або відповідність
принципам, викладеним у цих Положеннях та умовах.
Ви не повинні розміщувати посилання на веб-сайті NES Group на інші веб-сайти, які є
непристойними або недоречними, і ви повинні негайно видалити будь-яке послання, якщо
компанія NES Group на свій розсуд звернеться з відповідним проханням.
Всі матеріали (включаючи, але не лише, текст, музику, звуки, фотографії, графіку, зображення,
відео, збірники даних, цифрові завантаження і програмне забезпечення), розміщені на цьому вебсайті ("Матеріали"), є власністю компанії NES Group та її постачальників і захищені
європейським, міжнародним законодавством про авторські права.
Компанія NES Group дозволяє вам переглядати і завантажувати Матеріали тільки для
особистого, некомерційного використання за умови, що ви не будете змінювати або створювати
похідні роботи від Матеріалів у будь-який спосіб, відтворювати їх або публічно демонструвати,
поширювати чи іншим способом використовувати їх для будь-яких громадських чи комерційних
цілей. Будь-яке використання Матеріалів на інших веб-сайтах або комп'ютерних мережах у будьяких цілях заборонено.
Якщо ви хочете використовувати Матеріали поза рамками, визначеними вище, необхідно
отримати попередній дозвіл відповідних власників авторських прав чи ліцензій таких Матеріалів,
наприклад компанії NES Group , її постачальників тощо.
Якщо ви хочете безпосередньо процитувати будь-яку частину вмісту будь-яких друкованих
матеріалів, таких як журнали, зв'яжіться з адміністратором для отримання дозволу за
адресою SALE@NES-GROUP.ORG. Якщо ви хочете опублікувати будь-яку частину Матеріалів
на компакт-диску або іншому носії, прохання вказати яку частину Матеріалів ви хочете
опублікувати.
Ви погоджуєтесь звільнити компанію NES Group і її дочірні компанії від будь-яких претензій і
вимог відшкодувати будь-які збитки чи шкоду, заподіяну в результаті порушення даного Розділу
3.

5. Відмова від прав
Цим компанія NES Group виключає всі положення, гарантії, заяви та інші умови, які стосуються
поставки або запланованої поставки, непоставки або затримки постачання будь-якої послуги,
пов'язаної з веб-сайтом NES Group , а також свідчать про точність, повноту, актуальність вебсайту NES Group , що могли б існувати між компанією NES Group і вами, або могли б
передбачатись в або включені до цих Положень та умов, чи будь-якого акцесорного договору
згідно закону, прецедентного права тощо, однак виключаються цим Розділом 4. Ви розумієте та
погоджуєтесь, що ви використовуєте веб-сайт NES Group на свій страх і ризик, і що NES Group
не гарантує, що веб-сайт NES Group буде відповідати вашим вимогам, або що веб-сайт NES
Group буде працювати безперебійно, без помилок і безпечно. Будь-який вміст або послуги
надаються через веб-сайт NES Group або у зв'язку з веб-сайтом NES Group компанією NES
Group "ЯК Є"і "В МІРУ ДОСТУПНОСТІ", і NES Group не дає жодних запевнень або схвалень
будь-якого роду, прямих або непрямих, щодо за вмісту або послуг, які включені до веб-сайту
NES Group або які надаються у зв'язку з веб-сайтом NES Group . Компанія NES Group залишає
за собою право на власний розсуд, змінити або відкликати будь-який вміст або послуги, що є
частиною веб-сайту NES Group .

6. Відповідальність
Компанія NES Group , будь-яка інша сторона (що бере чи не бере участі у створенні,
виробництві, обслуговуванні або забезпеченні цього веб-сайту NES Group ), і будь-яка компанія з
групи компаній NES Group , посадові особи, директори, співробітники, працівники, акціонери
або представники будь-кого з них не є зобов'язані і не нестимуть будь-яку відповідальність за
будь-яку суму чи вид втрат або шкоди перед вами або третьою стороною, включаючи без
обмежень, будь-які прямі, непрямі, штрафні і побічні збитки або шкоду, або будь-яку втрату
доходу, прибутку, репутації, даних, контрактів, можливості використання грошей; або втрати чи
збитки, що виникають із або пов'язані будь-яким чином з перешкодами у веденні бізнесу чи в
результаті цивільного правопорушення (включаючи без обмеження недбалість), договору або
будь-яким чином у зв'язку з цим веб-сайтом NES Group або у зв'язку з використанням,
неможливістю використання чи через результати використання цього веб-сайту NES Group ,
будь-яких веб-сайтів, які пов'язані з цим веб-сайтом, або матеріалів на таких веб-сайтах, в тому
числі, але не лише, втрати або пошкодження через віруси, які можуть завдати шкоди
комп'ютерному обладнанню, програмному забезпеченню, даним або іншій власності в результаті
вашого доступу, використання або перегляду цього веб-сайту NES Group , або завантаження
матеріалів з цього веб-сайту або пов'язаних сайтів. Це не впливає на ваші законні права.
Ніщо в цих Положеннях та умовах не виключає і не обмежує відповідальності компанії NES
Group за (i) смерть або травми, спричинені її недбалістю; (i) обман; чи (i) будь-яку
відповідальність, яка не може бути виключена або обмежена відповідно до застосовуваного
закону.

7. Політика конфіденційності
Якщо ви вирішите зареєструватись на будь-якій частині цього веб-сайту NES Group , ви
погоджуєтесь надати компанії NES Group точні дані для реєстрації, як це передбачено в
реєстраційній формі. Докладнішу інформацію про використання та передачу нами ваших
особистих даних читайте в розділі ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Інформація, надана у формі або іншим чином через веб-сайт NES Group ,
використовуватиметься компанією NES Group , під якою для цілей, зазначених у розділі 7, слід
розуміти також компанію NES Group Europe Ltd, з метою надання послуг, які ви запитували
через веб-сайт NES Group .
Час від часу компанія NES Group , її дочірні компанії або агенти можуть використовувати цю
інформацію в маркетингових цілях або щоб повідомити вам про інші продукти та послуги, які на
нашу думку можуть вас зацікавити. Ви можете вказати, чи хочете отримувати таку інформацію, у
відповідному полі реєстраційної форми. Оскільки інформація надходить електронною поштою,
ви можете відмовитися від розсилки. Вашу особисту інформацію може бути пов’язано з
інформацією браузера, іншими дочірніми компаніями NES Group і третіми сторонами,
наприклад постачальниками послуг розміщення, для цілей, викладених вище та в політиці
використання файлів cookie, а також для цілей адміністрування групи. Сюди може бути
включена передача даних за межі Європейської економічної зони. Деякі з цих одержувачів
можуть знаходитись у країнах, які не мають законів про конфіденційність, аналогічних до
законодавства країн членів ЄС, однак ви можете бути впевнені, що буде вжито всіх необхідних
заходів для захисту конфіденційності та безпеки вашої інформації.
Ми прагнемо захистити вашу конфіденційну інформацію. Ваші персональні дані зберігаються
на захищених комп’ютерах і в ручних картотеках і не будуть використовуватись для інших
цілей, ніж ті, що викладені у цій політиці конфіденційності. Доступ до сервера NES Group , який
використовується для зберігання цих даних, мають тільки призначені сторонні агентства,
підрядники та (або) вповноважені співробітники NES Group (далі — Авторизований персонал)
під суворим контролем NES Group . Крім того, цей сервер підключено до Інтернету через

брандмауер, тому він не загальнодоступний.
Невеликі порції інформації, відомі як "cookie" буде розміщено на вашому комп'ютері для збору
статистичної інформації, такої як відомості про шляхи навігації, кількість відвідувань, постійних
клієнтів і відвідувачів сторінки. Файли "cookie" містять особисту інформацію, яка надана вами
особисто. Вони не можуть зчитувати дані з вашого жорсткого диска. Ці файли "cookies"
використовуються нами для визначення корисності наданої нами інформації і зручності
користування нашим сайтом. Компанія NES Group не розголошує інформацію, яку отримує у
файлах cookie, іншим організаціям, що не належать NES Group , і не продає її третім особам.
Щоб не отримувати файли cookie з нашого веб-сайту, ви можете настроїти в браузері
відображення запиту про приймання файлів cookie і відмовитися їх приймати, коли він з’явиться.
Ви можете також відмовитися від файлів "cookie", вимкнувши їх у браузері. Вам не обов'язково
вмикати файли "cookie", щоб користуватися будь-якою частиною веб-сайтів NES Group .
Ви маєте право переглянути, виправити, оновити чи видалити свої дані, перейшовши за
спеціальним посиланням до свого профілю або подавши відповідний запит за
адресою SALE@NES-GROUP.ORG.
Ми зберігатимемо ваші особисті дані лише впродовж того часу, який необхідний для надання
замовлених вами послуг, або впродовж будь-якого додаткового періоду часу згідно закону.
Компанія NES Group може час від часу змінювати положення політики конфіденційності. Ці
зміни можуть вплинути на використання ваших особистих даних. Зміни в політиці
конфіденційності публікуються на веб-сайті NES Group без попереднього сповіщення.
Докладні відомості про те, як NES Group використовує інформацію споживачів, див. в політиці
конфіденційності даних споживачів.
Політика конфіденційності онлайнової системи набору персоналу NES Group

8. Товарні знаки
Відображати чи використовувати у будь-який спосіб товарні знаки чи логотипи NES Group або
NES Group Group без попередньої письмової згоди NES Group заборонено.

9. NES Group Europa N.V.
NES Group N.V.
Novokoctyantynivska
15/15, Kyiv
Ukraine (Україна)
Тел.: +38(068) 401 21 21

10. Застосовне право
Ці Положення та умови регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Спори,
які виникають у зв'язку з цими Положеннями та умовами, вирішуватимуться виключно в
юрисдикції українських судів.

11. Авторське право
NES Group N.V. і NES Group Усі права захищено. Копіювати, розповсюджувати, повторно
публікувати чи змінювати будь-які Матеріали або програмне забезпечення, які містяться на вебсайті NES Group або у похідних матеріалах без попередньої письмової згоди компанії NES
Group суворо заборонено.

