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ПРАВИЛА ПОРТАЛУ УНПКДО EXPERT EDUCATION
«Портал» - інтерактивний програмний комплекс, що належить Адміністрації, включаючи веб-сайт, що розміщений у мережі
Інтернет за посиланням https://expert.education, призначений для використання Користувачем у відповідності до
розміщених на ньому умов та правил.
«Користувач» - фізична особа, зареєстрована на Порталі у якості Користувача та яка прийняла цей Договір та умови
Пов’язаних Документів.
Для юридичних осіб, незважаючи на їх організаційно-правову форму та структуру власності, обов’язковим є укладення
індивідуального правового документу відповідно до ст.638 Цивільного кодексу України.
«Особистий кабінет» або «аккаунт» - персоналізований розділ Порталу, закритий для публічного доступу. Доступ до
Особистого Кабінету здійснюється шляхом введення на відповідній сторінці Порталу аутентифікаційних даних: логін та
пароль.
«PayAllWays» – це плагін (платіжний агрегатор), інтелектуальна власність Адміністрації, за допомогою якого здійснюються
розрахунки на Порталі. Для використання PayAllWays, Користувач зобов’язаний прийняти договір-оферту PayAllWays та інші
документи, на підставі яких використовується PayAllWays.
«Курс» - об’єкт інтелектуальної власності Користувача, розміщений на Порталі згідно з умовами користування Порталом.
1. Портал надає доступ та можливість Користувачам з одного боку розміщувати Курси, з іншого боку придбати обраний
Курс(и) та провести розрахунки за відповідною угодою за допомогою PayAllWays.
2. При реєстрації Користувач самостійно вибирає логін, який буде видно всім Користувачам Порталу. Логін може містити
цифри, букви латинського алфавіту і знаки - і _. Не можна використовувати в якості логінів номера телефонів,
ненормативну лексику, слова, переклад або звучання яких може негативно сприйматися іншими Користувачами, а також
системні і зарезервовані слова. Адміністрація має право змінювати такі логіни Користувачів.
3. Відповідальність за всю розміщену Користувачем інформацію (тексти, ілюстрації, відео і т.п.) несе сам Користувач.
Реєструючись на сайті, Користувач підтверджує, що розуміє свою відповідальність і гарантує відшкодування витрат,
понесених Порталом, в разі пред'явлення претензій правовласників до Порталу УНПКДО EXPERT EDUCATION.
4. На Порталі заборонена ненормативна лексика, грубе спілкування, несанкціонована реклама, розміщення інформації та
матеріалів, що негативно впливають на імідж Порталу. Заборонено розміщення матеріалів, що містять погрози і образи,
дискредитують інших осіб, які порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер
непристойності; принижують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб;
сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби
розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, а також будь-яких матеріалів, що порушують законодавство і
авторське право. Всю відповідальність в разі порушень несе на собі Користувач. Адміністрація ресурсу залишає за собою
право видалити будь-які матеріали, що порушують правила або закон, а також заблокувати або видалити Користувача.
5. При підозрі на злом аккаунту, розсилці спаму або іншої підозрілої активності Адміністрація сайту має право заблокувати
аккаунт до з'ясування обставин.
6. Суперечливі ситуації, в тому числі з фінансами, вирішуються за допомогою листування, при зверненні Користувача до
Адміністрації. Якщо яке-небудь питання не регулюється правилами, Адміністрація системи приймає рішення про те, як
необхідно діяти в тій чи іншій ситуації.
7. Користувач повинен сам регулювати свої взаємовідносини із державними органами та сплачувати податки та збори.
8. Користувач Порталу не має права використовувати неякісні методи реклами своїх Курсів, копіювати повністю або
частково Портал та/або його окремі елементи, використовувати дизайн або бренд Порталу УНПКДО EXPERT EDUCATION з
метою введення Користувачів в оману.
9. Використання персональних даних Порталом УНПКДО EXPERT EDUCATION . Користувач дає добровільну згоду
на надання, зберігання та обробку своїх даних, і на отримання інформації, в тому числі email розсилок, від УНПКДО EXPERT
EDUCATION, реєструючись на Порталі. УНПКДО EXPERT EDUCATION може збирати, зберігати і обробляти інформацію
Користувача (файли cookies, дані, ідентифікатори), якщо це необхідно з метою забезпечення коректної роботи Порталу, а
також для рекламних цілей. На сайті відбувається збір даних про відвідувачів за допомогою сервісу Гугл Аналітика. Всі дані
Користувача зберігаються на захищених серверах і не передаються третім особам, крім необхідності такої передачі з метою
забезпечення роботи Порталу або маркетингових цілях, а також дотримуючись вимог законодавства. У будь-який час
Користувач можете відключити передачу cookie в настройках браузера. При цьому слід врахувати, що в цьому випадку
деякі функції сервісу можуть перестати працювати.
10. Користувачі не мають права продавати, купувати, дарувати аккаунти УНПКДО EXPERT EDUCATION і передавати облікові
дані облікового запису третім особам.
11. Користувач-Продавець в своєму Особистому Кабінеті може тимчасово зупинити показ свого Курсу в списку пропозицій,
якщо цей Курс в даний час не актуальний або його неможливо надати Покупцю.
12. Користувач-Продавець самостійно формує Курси, оформляє і виставляє їх на продаж.
13. Користувач-Покупець самостійно обирає необхідні йому Курси із розміщених на Порталі та оплачує вартість обраного
Курсу(-ів) за допомогою PayAllWays.
14. Всі взаємовідносини між Продавцем і Покупцем (замовлення та оплата Курсів) відбуваються через інтерфейс сайту та
плагіну PayAllWays.
15. З метою збереження приватності клієнтів УНПКДО EXPERT EDUCATION дані Користувачів зберігаються анонімно. Запит
або надання контактних даних, таких як, ПІБ, email, телефон, Skype, посилання на соціальні мережі і будь-які інші подібні
дані для спілкування або укладення угод за межами УНПКДО EXPERT EDUCATION заборонені.
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Правила та умови використання Порталу опубліковані у файлі _rules_ua_2.pdf , що доступний для завантаження на сторінці
за постійним посиланням: https://expert.education/mod/page/view.php?id=113&forceview=1 і можуть бути змінені
Адміністрацією Порталу EXPERT EDUCATION без спеціального повідомлення Користувачів.
Усі правила та умови використання Порталу враховують та дотримуються вимог відповідного чинного законодавства
України, а саме: Закону України «Про авторське право та суміжні права»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 ,
Закону України «Про захист прав споживачів»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 та інших.
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