
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
 

1. Загальні положення 
1.1. Ця політика конфіденційності (далі за текстом – Угода) визначає, порядок 

отримання, збереження, оброблення, використання і розкриття персональних даних 
користувача. Персональні дані користувача отримує компанія ТОВ "ДОМЕР – СЕРВІС" 
(ідентифікаційний код 43120163), яка володіє мобільним додатком "Domer". Персональні 
дані користувача заповнюються користувачем. 

1.2. При використанні будь-якої функції або сервісів Мобільних додатків будь-яка 
фізична особа (далі - Користувач) незалежно від його правового статусу і цивільної 
дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в даній Угоді 
Користувача. 

1.3. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації 
на у Мобільному додатку при використанні будь-якого сервісу Мобільного додатку. 
Використання Мобільного додатку означає повне прийняття Користувачем умов Угоди в 
повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. 

1.4. Адміністратор може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим 
чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. 

1.5. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується у Мобільному 
додатку. Користувач користуючись Мобільним додатком автоматично підтверджує свою 
згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з 
боку Користувача. 

1.6. У дійсній Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни 
вживаються у такому значенні: 

Адміністратор – ТОВ "ДОМЕР – СЕРВІС"; 
Мобільний додаток - додаток під назвою "Domer" доступний для завантаження через 

App Store для мобільних пристроїв на базі iOS та через Google Play для мобільних пристроїв 
на базі Android; 

Клієнт - будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, дані про яку внесені 
до серверу Адміністратора, яка прийняла умови цієї Угоди і користується послугами 
Мобільного додатку та яка отримала від Адміністратора згенерований останнім ім'я 
користувача та пароль; 

Користувач – Клієнт; 
Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за їх допомогою. 
1.7. В Мобільному додатку можуть бути додатково встановлені умови використання 

окремих ресурсів і сервісів. 
1.8. Користувачу забороняється використовувати мобільний додаток "Domer” 

надаючи персональні дані будь-яким способом та/або виконуючи будь-які дії в мобільному 
додатку "Domer" і/або використовуючи будь-яку частину мобільного додатка надає свою 
явну згоду з умовами цієї Угоди. Користувач надає ТОВ "ДОМЕР – СЕРВІС" право 
отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані 
користувача відповідно до положень цієї Угоди. 

1.9. Ця Угода не регулює і ТОВ "ДОМЕР – СЕРВІС" не несе відповідальності за 
отримання, зберігання, обробку, використання та розголошення персональних даних 
користувача третім особам, які не перебувають у володінні або під керуванням ТОВ 
"ДОМЕР – СЕРВІС" та фізичні особи, які не є співробітниками ТОВ "ДОМЕР – СЕРВІС". 

1.10. Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення користувача до безпеки і 
захисту його персональних даних і даних авторизації, треті сторони можуть отримати 
несанкціонований доступ до облікового запису користувача та особистих, та інших даних. 
ТОВ "ДОМЕР – СЕРВІС" не несе відповідальності за збитки, спричинені таким доступом. 



1.11. Достатнім повідомленням користувачеві про включення його персональних 
даних до бази даних клієнтів буде сповіщенням про це в мобільному додатку "Domer". 

 
2. Реєстрація користувача. 
2.1. Для використання Мобільного додатку, Користувач зобов'язаний здійснити 

свою реєстрацію, в результаті якої для Користувача створюється унікальний обліковий 
запис, що забезпечує доступ до сервісів Мобільного додатку. 

2.2. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну інформацію про себе 
для заповнення відповідної реєстраційної форми. 

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в 
подальшому при використання сервісів Мобільного додатку, Адміністратор має право 
призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без 
попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача. 

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і 
правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до 
Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого 
Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також 
призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без 
попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача. 

2.5. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Адміністратор зобов'язується 
приймати всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України та вимогами 
розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Адміністратору 
при реєстрації Користувача на Порталі та Мобільних додатках. 

2.6. Зобов'язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну, 
безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в 
рамках реєстрації у  Мобільному додатку для включення таких персональних даних до бази 
персональних даних користувачів Мобільних додатків. 

2.7. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його 
невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців. 

2.8. При реєстрації у Мобільному додатку Користувач зобов'язаний ввести 
унікальний пароль та ім'я користувача які надсилаються останньому Користувачу 
Адміністратором.  Унікальний пароль та ім'я користувача Адміністратором можуть 
надсилатися SMS повідомленням, електронним листом, засобами Viber, WhatsApp, 
Telegram, Signal, поштовим відправленням. 

2.9. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, 
Адміністратор не несе відповідальності за негативні наслідки, які настали або могли б 
настати в результаті втрати доступу до власного облікового запису Користувачем. 

2.10. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та 
іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки 
втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані. Дане положення 
поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам 
добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані 
поза його волею. 

 
3. Персональні дані та політика конфіденційності 
3.1.  Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом 

персональних даних Користувачів регулюються Законом України "Про захист 
персональних даних".  

3.2. Користувач надає згоду на збір, використання, обробку та захист персональних 
даних під час реєстрації і користування Мобільним додатком. Якщо Користувач не надає 
згоду, він повинен утриматись від користування Мобільним додатком. 



3.3. Адміністратор може автоматично збирати та використовувати певні дані, серед 
яких IP-адреса, дата і час, коли користувалися послуги, інформація про апаратне і 
програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, який використовується, інформація про 
операційну систему комп'ютера чи мобільного пристрою, наприклад, версії додатків та 
налаштування мови, інформація про натискання і сторінки, які показуються, ім'я, прізвище, 
по-батькові, дату народження, адресу електронної пошти, пароль для ідентифікації 
Користувача мобільного додатка, дані отримані з відео- фотокамери. 

3.4. Користувач може брати участь у рекламних акціях чи розіграшах, надсилати 
відгуки про сайт та мобільний додаток і ділитися своєю думкою або звертатися за 
допомогою щодо користування послугами Мобільного додатку - в такому випадку 
Користувач також будете надавати свої персональні дані. 

3.5.  Адміністратор може, за згодою користувача, отримувати доступ до 
різноманітних служб та даних мобільного пристрою: до адресної книги (контакти), 
місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам'яті), тощо. 

3.6.  Користувач автоматично надає згоду на збір, використання, обробку та захист 
персональних у разі використання Мобільного додатку. Будь-яких інших домовленостей та 
укладення договорів не передбачається. 

3.7.  Персональні дані (номер телефону та адреса електронної пошти) можуть бути 
використані для розсилки інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. 
Користувач може відмовитися від розсилці за його контактними даними 

3.8.  Персональні дані Користувача можуть бути надані третім особам які надають 
послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, доставляють посилки. Треті 
сторони можуть використовувати тільки інформацію про користувача, якщо вони надають 
послуги ТОВ "ДОМЕР – СЕРВІС" і тільки інформацію, необхідну для надання послуги або 
на законну вимогу правоохоронних органів та суду. Персональні дані також розкриваються, 
коли користувач замовляє послуги через мобільний додаток "Domer", але тільки в обсязі, 
необхідному для ідентифікації користувача та його замовлення. Розкриття персональних 
даних без згоди користувача або уповноваженої особи допускається у випадках, визначених 
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, 
зокрема, але не виключно. Користувач погоджується з тим, що такі дії Адміністратора не є 
порушенням Закону України «Про захист персональних даних та даної Угоди. 

3.9. Інформація про вас, включаючи персональні дані, використовується для 
забезпечення реалізації цивільних, юридичних, податкових та бухгалтерських відносин, 
виконання договірних зобов'язань з надання послуг. А також ідентифікувати клієнта як 
користувача мобільного додатку, надавати і пропонувати послуги, обробляти платежі, 
замовлення, створювати та впроваджувати бонусні програми, відправляти комерційні 
пропозиції та інформацію по електронній пошті, пропозиція нових послуг, передача будь-
якої інформації, яка не є предметом договору, звітування, підвищення якості надання 
послуг, надання послуги для мобільних додатків. У деяких випадках для того, щоб 
продемонструвати ефективність роботи мобільного додатку "Domer" і покращити імідж, ми 
можемо розкривати статистику мобільного додатку "Domer", не розголошуючи 
персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею. 

4. Порядок зміни/видалення інформації. 
4.1.  Користувачі можуть змінювати/видаляти особисту інформацію в будь-який 

момент часу, для цього достатньо скористатися особистим кабінетом. Деякі з особливостей 
програми "Domer", які потребують інформації про користувача, можуть бути припинені з 
моменту зміни або видалення інформації. 

4.2. Персональні дані користувача зберігаються, доки користувач не вилучив їх. 
4.3. Лист (інформація), відправлений на електронну пошту користувача, SMS 

повдіомленням, засобами Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, поштовим відправленням буде 
достатнім для повідомлення користувача про видалення або іншу обробку персональних 
даних. 



5. Обмеження використання сервісів мобільного додатку. 
5.1. Користувач при використанні сервісів Мобільного додатку може розміщувати 

інформацію і об'єкти прав інтелектуальної власності (далі - Контент). При цьому в разі 
розміщення Контенту Користувач гарантує, що він правомірно володіє таким Контентом 
або майновими правами на нього і/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такого 
Контенту від третіх осіб. У разі пред'явлення претензій Адміністратору Користувач 
зобов'язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати 
Адміністратору збитки, понесені останнім у зв'язку з неправомірним розміщенням 
Користувачем Контенту у Мобільному додатку. 

5.2. Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність 
інформації, точність і правомірність розміщення Контенту у Мобільному додатку. 
Адміністратор не перевіряє Контент, що розміщується Користувачем, і/або правомірно 
відтворений з інших джерел, в т.ч. мережі Інтернет, за умови наявності посилання на 
джерело такого Контенту, і не несе відповідальності за його достовірність і правомірність. 

5.3. При використанні Мобільного додатку Користувач не має права зберігати, 
розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/ або 
об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть привести до порушення прав третіх 
осіб, включаючи права на захист персональних даних. 

5.4. При використанні Мобільного додатку Користувачу заборонено здійснювати 
будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного 
законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, 
а також відповідних норм міжнародного права. 

5.5. Надання інформаційних послуг і розміщення реклами у Мобільному додатку 
здійснюється виключно Адміністратором або за попередньої письмової згоди з 
Адміністратором. Несанкціоноване розміщення інформації рекламного характеру 
Користувачем заборонено, в іншому випадку особа яка розмістила інформацію 
зобов'язаний відшкодувати Адміністратору понесені збитки в повному обсязі. 

5.6. Інформація, яка розміщується у Мобільному додатку, не повинна містити:  
- обмеження прав меншин; 
- видачі себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без 

достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністратора, а також 
введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів; 

- матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або 
згідно з якими-небудь контрактними відносинами; 

- матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну 
таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські і суміжні з ним права третьої 
сторони; 

- нав'язливу рекламу, неконтрольовану кореспонденцію «спам», запрошення до 
участі у фінансових послугах або нав'язувати послуги іншим способом; 

- матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або 
обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного 
устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні 
номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання 
несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті; 

- реклами наркотичних засобів; 
- записів на будь-чию адресу, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції; 
- записів, що містять матеріали порнографічного характеру. 
5.7. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов'язані з розміщенням інформації 

Клієнтом у Мобільному додатку, особа яка розмістила таку інформацію зобов'язана 
відшкодувати збитки Адміністратору в повному обсязі. Будь-які матеріали, отримані 
Користувачем з використанням сервісів Мобільного додатку, Користувач використовує на 
власний ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть 



бути нанесені обладнанню на якому використовується Мобільний додаток і/або даним в 
результаті завантаження і використання Мобільного додатку. 

5.8. Клієнту забороняється без згоди Адміністратора здійснювати обмін контактною 
інформацією (номер мобільного телефону, електронна пошта, розголошення прізвищ, назв 
компаній тощо), яка дасть можливість ідентифікувати особу. Вчинення таких дій дає право 
Адміністратору обмежити доступ особи, яка вчинила такі дії до Порталу та Мобільних 
додатків. 

5.9. Адміністратор має право на першу вимогу відповідного уповноваженого 
(правоохоронного) органу, у відповідності до чинного законодавства, надавати такому 
органу наявну інформацію про Користувача, включаючи персональні дані без згоди 
Користувача. 

6. Захист конфіденційної інформації. 
6.1.  Ми приймаємо всі розумні запобіжні заходи для захисту конфіденційних даних. 

Усі дані, які збирає Адміністратор, зберігаються на одному або кількох захищених серверах 
баз даних і не можуть бути доступні за межами нашої корпоративної мережі. Тільки ті 
співробітники компанії ТОВ "ДОМЕР – СЕРВІС", яким потрібно виконувати робочі 
функції, що вимагають доступу до персональної інформації користувачів, мають доступ до 
інформації користувача. Усі співробітники, які мають доступ до інформації про 
користувачів, підписали угоду про нерозголошення конфіденційної інформації третім 
сторонам. 

7. Виняткові права і гарантії адміністратора. 
7.1.  Мобільний додаток, будь-які його складові частини, включаючи програмний 

код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності є виключною 
власністю Адміністратора. 

7.2.  Дана угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачу на 
використання Мобільного додатку будь-яким чином, крім способів, передбачених 
функціональними можливостями (функціоналом) Мобільного додатку. 

7.3.  Мобільний додаток надається для використання Користувачем за принципом 
"as is" (як є). Адміністратор не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи сервісів 
Мобільного додатку. 

8. Обмеження відповідальності адміністратора. 
8.1.  Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, 

будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, 
зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання 
Користувачем інформації, розміщеної у Мобільному додатку, а також при використанні 
сервісів Адміністратора, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним 
наданням інформаційних послуг Мобільними додатками; відсутністю можливості 
отримати доступ до послуг або використовувати їх; ненаданням чи неналежним наданням 
послуг Клієнту будь-якими третіми особами; будь-якими діями чи бездіяльністю таких 
третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, 
погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового 
статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації 
Клієнта внаслідок будь-якого використання Мобільного додатку. 

8.2. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до надаваних 
Мобільним додатком послуг. Функціонування Мобільного додатку може порушуватися 
діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за 
межі можливостей Адміністратора. 

9. Контактні дані Адміністратора. 
9.1.  У разі виникнення питань, побажань, скарг, інформації, яку ви надаєте, 

звертайтесь за аlресою: вулиця Кирилiвська, буд. 160Б, Антресоль I поверх, місто Київ, 
04073. 



9.2.  Користувачу, на письмову вимогу і при пред'явленні документу, який 
встановлює його особистість і повноваження, Адміністратор може надати інформацію про 
порядок отримання інформації про місцезнаходження бази даних. 

10. Зміни у політиці конфіденційності. 
10.1. Адміністратор може змінити умови політики конфіденційності. У цьому 

випадку Адміністратор змінює версію документу на сторінці політики конфіденційності. 
Будь ласка, періодично перевіряйте ці умови, щоб бути проінформованими про те, як ТОВ 
"ДОМЕР – СЕРВІС" в Мобільному додатку "Domer" захищає інформацію про користувачів. 

10.2. ТОВ "ДОМЕР – СЕРВІС" не несе відповідальності за збитки або збитки, 
завдані користувачем або третьою стороною в результаті помилкового розуміння або 
нерозуміння умов цієї політики конфіденційності, інструкцій або інструкцій щодо 
використання Мобільного додатку, щодо порядку розміщення даних та інших технічних 
питань. 

11. Заключні положення. 
11.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем з одної сторони і 

Адміністратором з іншої сторони щодо порядку використання сервісів Порталу та 
Мобільних додатків. 

11.2.  Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства 
України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до 
чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що 
регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним 
законодавством України за місцем знаходження Адміністратора. 

11.3. Нічого в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем з одної 
сторони і Адміністратором з іншої сторони агентських відносин, доручень, відносин 
товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших 
відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою. 

11.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть 
визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність 
або застосовність інших положень Угоди. 

11.5. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем 
положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист 
своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі 
здійснення в подальшому подібних або схожих порушень. 

11.6. Ця політика конфіденційності застосовується до користувача з моменту, коли 
під час використання мобільного додатка "Domer". клієнт передав свої Персональні дані та 
погодився з умовами цієї політики конфіденційності, та діє до тих пір, поки будь-яка 
інформація про користувача, включаючи персональні дані, зберігається у Адміністратора. 

11.7. Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення 
Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами 
цього документа українською мовою і його перекладом на російську та англійську мови 
юридичну силу має виключно версія документа українською мовою. 
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