Правила користування сайтом
Ці Правила стосуються сайту http://www.meest-tour.com.ua ТзОВ «Спільне
українсько-канадське підприємство « «Міст -Тур»( в подальшому -Компанія»), що
знаходиться за адресою: м. Львів, 79005, проспект Шевченка, 34.
При використанні сайту http://www.meest-tour.com.ua, зокрема, для
отримання інформації про перелік та характер туристичних, супутніх туристичних
та характерних туристичних послуг, їх отримання, оформлення бронювання туру,
чартеру чи замовлення іншої туристичної послуги, залишення свого відгуку про тур
та участі в анкетуванні слід дотримуватись правил, зазначених нижче.
1.

Загальні положення:

1.1.
Адміністрація сайту визначає правила поведінки на ньому і залишає за
собою право вимагати їх виконання від відвідувачів/користувачів.
1.2.
Розміщення будь-якого повідомлення, зокрема, у формі бронювання
туру, чартеру, участі в анкетуванні, а також розміщення відгуку про тур на сайті
автоматично означає Вашу згоду з правилами сайту, а також з необхідністю їх
дотримання.
1.3.
Всі права на будь-які матеріали, опубліковані на сайті, захищені у
відповідності з українським та міжнародним законодавством про авторське право та
суміжні права.
1.4.
Сторінки сайту (вміст, структура) захищені законодавством про
авторські права. Зокрема, будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та
обробка вмісту даного сайту в інших засобах масової інформації, включаючи
розміщення або обробку в електронних засобах масової інформації, захищені
авторським правом. Будь-яке використання інформації цілком або частково
дозволяється лише за умови попередньої письмової згоди Компанії . Будь-яке
відтворення інформації або даних, зокрема, використання текстів або фрагментів
текстів або графічних матеріалів (за винятком фотографій Компанії для преси) або
будь-яке інше використання/поширення дозволяється лише за умови попередньої
письмової згоди Компанії. Права на поширення та відтворення належать Компанії.
1.5.
Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності за збитки, понесені
в результаті використання або невикористання його інформації.
2.

Користування ресурсом:

2.1. Користувачами сайту http://www.meest-tour.com.ua можуть бути:
особа віком від 18 років і має повну правоздатність; юридичні особи; інші
суб’єкти права, які не мають статусу юридичної особи, але здатні набувати права та
взяти на себе зобов'язання від свого імені.
2.2. Адміністрація зобов'язується використовувати адреси електронної пошти
користувачів сайту виключно для розсилки повідомлень з сайту, а також при
виконанні замовлення відповідної туристичної послуги і ні в яких інших цілях.
Обробка отриманих від Вас персональних даних здійснюється впродовж
строку, який є необхідним для оформлення замовлення, надання та реалізації Вами
відповідного туристичного продукту, а також впродовж строку, який є необхідним
для подання відповідної інформації контролюючим органам, вирішення правових

спорів чи в інших випадках, визначених Законом. Умови обробки персональних
даних врегульовуються Політикою конфіденційності.
2.3. Для того, щоб забронювати ту чи іншу туристичну послугу, користувачу
необхідно надати таку інформацію як: стать, своє прізвище та ім'я, дату народження,
серію та номер закордонного паспорту, орган видачі, дату видачі, термін дії,
громадянство, адресу електронної пошти, громадянство, телефон або інші деталі,
які допоможуть Вам в отриманні послуги.
2.4. Після заповнення та підтвердження правильності даних, наданих
користувачем у реєстраційній формі на сайті, на вказану користувачем адресу
електронної пошти надсилається повідомлення про підтвердження замовлення
обраної ним послуги та рахунок з інформацією, що вимагається законом.
2.5. Як частина процесу реєстрації або створення облікового запису, Ви будете
створювати облікові дані для входу, вибравши пароль та надання адреси
електронної пошти.
2.6. Кожна реєстрація для одного користувача. Ви не можете поділитися своїми
обліковими даними реєстрації для входу, щоб ніхто інший не мав доступу до вашого
аккаунта. Ми можемо скасувати або призупинити ваш доступ до сайту, якщо ви
поділитеся своїми обліковими даними для входу. Ви несете відповідальність за
збереження конфіденційності пароля, який Ви не повинні будете відкрити будьякому представнику Компанії. Ви не можете:
вибрати або використовувати облікові дані іншої людини з тією метою, щоб
видати себе за цю людину;
використовувати дані облікового запису без права дозволу власника;
використовувати облікові дані, на свій розсуд, якщо вони є чи вважаються
образливими.
2.7. Недотримання вищезазначених положень вважається порушенням Правил,
які можуть призвести до негайного припинення існування Вашого аккаунта.
2.8. Ви можете припинити дію акаунта в будь-який час, звернувшись за
адресою e-mail: office@meest-tour.com.ua. Після закінчення Ви отримаєте
автоматичне підтвердження по електронній пошті, що заяву на видалення аккаунту
прийнято, і Ваш доступ буде припинений протягом 24 годин.
2.9.Компанія може, на свій власний розсуд, видалити або призупинити доступ
до всього сайту або його частини з будь-якої причини, включаючи порушення або
невиконання цих Правил.
3. На сайті заборонені:
3.1. Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або
до захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж або
державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією
України; заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи
споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або до
розв'язування воєнного конфлікту.

3.2. Прямі та непрямі образи кого-небудь, зокрема політиків, чиновників,
журналістів, користувачів ресурсу, у тому числі за національною, етнічною, расовою
або релігійною приналежністю, а також шовіністичні висловлювання.
3.3. Нецензурні вислови, висловлення порнографічного, еротичного чи
сексуального характеру.
3.4. Будь-яка образлива поведінка по відношенню до авторів статей і всіх
учасників ресурсу.
3.5. Висловлювання, метою яких є навмисне провокування різкої реакції інших
учасників ресурсу.
3.6. Реклама, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не мають
інформаційного навантаження і не стосуються тематики ресурсу.
3.7. Будь-які повідомлення та інші дії, які заборонені законодавством України.
4. Підсумкові положення:
4.1. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни в ці правила. Зміни
набирають чинності з моменту опублікування нової редакції правил на Сайті.
4.2. Адміністрація сайту може позбавити права користування сайтом учасника,
який систематично порушує ці правила.
4.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за висловлювання
користувачів сайту.
4.4. Адміністрація завжди готова взяти до відома побажання та пропозиції будьякого учасника сайту щодо роботи ресурсу.
4.5. З усіх питань, пов'язаних з роботою Сайту і розміщенням інформації на
Сайті, контактуйте з редакцією за адресою: e-mail: office@meest-tour.com.ua, який
доступний на нашій сторінці: http://www.meest-tour.com.ua або напишіть на таку
адресу: ТзОВ «СП «Міст – Тур»: 79005, м. Львів, проспект Шевченка, 34.

