
Правила користування Сайтом  

 

Вітаємо на Сайті присвяченому бренду Mixa, який доступний за адресою http://mixa.ua   (надалі – 

Сайт). 

 

Будь ласка, уважно прочитайте дані Правила користування сайтом ( надалі – Правила), які регулюють 

використання цього Сайту.  

 

ДОСТУП ДО САЙТУ 

Доступ до Сайту і користуватися Сайтом можуть особи, що досягли повноліття (старше 18 років) і 

мають дійсну адресу електронної пошти. Якщо Ви не досягли повноліття, для користування сайтом 

необхідно отримати попередній дозвіл батьків.  

Вам може бути запропоновано заповнити поля у формі, позначені зірочкою. В такому випадку 

необхідно заповнити поля перед використанням Сайту. Реєстраційні форми з недостовірними або 

неповними даними прийматися не будуть.  

Ви підтверджуєте, що вказані Вами персональні дані,  є достовірними і слугують підтвердженням 

Вашої особи. Будь ласка, повідомте нас у випадку будь-яких змін у Ваших персональних даних.  

У разі недотримання правил, зазначених у цих умовах використання, ми залишаємо за собою право 

призупиняти Ваш доступ до Сайту. В такому випадку ми повідомимо Вас про це. Незважаючи на те, 

що ми намагаємося робити Сайт доступним в будь-який час, ми не можемо гарантувати доступ за 

будь-яких обставин. Зокрема, через технічне обслуговування, оновлення або інші причини, які 

знаходяться поза нашим контролем, доступ до Сайту може бути тимчасово призупинений. 

 

2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Сайт і його складові елементи (наприклад, торгові марки, зображення, текст, відео, тощо) 

перебувають під захистом прав інтелектуальної власності. Розвиток Сайту є результатом значних 

інвестицій зі сторони  наших команд. З цієї причини, ми не надаємо Вам будь-яких інших прав, крім 

користування Сайтом з метою отримання інформації виключно для приватного використання. Будь-

яке використання, копіювання або відтворення Сайту (повністю або частково) або його складових 

елементів на будь-яких медіа-ресурсах для інших цілей, включаючи, але не обмежуючись, 

комерційними цілями, не дозволяється.  

 

3. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ 

У першу чергу, ми хотіли б нагадати Вам, що використання Сайту означає, що Ви маєте в наявності 

необхідне обладнання для користування Інтернетом. 

Крім того, ми хотіли б нагадати Вам, що Інтернет не гарантує безпеку, доступність та цілісність 

передачі даних, і, відповідно, ми не несемо відповідальність за виникнення помилок, упущень, 

видалень, затримок, несправностей (включаючи, але не обмежуючись, дією вірусів), несправностей 

ліній зв'язку, обладнання і програмного забезпечення, яке не перебуває під нашим контролем або в 

разі несанкціонованого використання чи можливого пошкодження матеріалів, опублікованих на 

цьому Сайті.  

 

a. Загальні обов’язки користувача 

Ми підтримуємо толерантність та повагу до прав інших людей. Це стало причиною того, що даний 

сайт не може бути використаний як засіб для расистських, тих, що пропагують насильство, 

ксенофобію, шкідливих, непристойних або незаконних пропозицій. 

Користуючись Сайтом, Ви погоджуєтесь: 

• не розміщувати матеріали, що порушують авторські права, інформацію образливого, 

наклепницького, протизаконного змісту, що містить заклики до насильства, расової або етнічної 

ненависті; 

• не використовувати Блог в політичних, рекламних або релігійних цілях; 

• не публікувати інформацію рекламного характеру; 

• не використовувати Блог не за призначенням, включаючи, але не обмежуючись, його 

використанням в якості ресурсу для знайомств; 

• не розміщувати інформацію або матеріали, що ображають почуття молоді; 
• не розміщувати інформацію або матеріали, що безпосередньо або опосередковано дозволяють 

ідентифікувати особу без її попередньої згоди, включаючи її ім’я, адресу електронної пошти, 

поштову адресу, номер телефону; 

http://mixa.ua/


Ми хотіли б підкреслити, що Ви повинні мати всі права і/або дозвіл на опублікування будь-якої 

інформації на цьому Сайті. У зв'язку з цим, ми не рекомендуємо публікувати контент (зокрема 

фотографії) із зображеннями новітніх архітектурних споруд, рекламного креативного контенту, 

зображень фірмового одягу, на яких може бути видно торговому марку (ініціали, логотипи, 

корпоративні кольори бренду і т.д.). Нарешті, відзначимо, що контент (включаючи, але не 

обмежуючись фотографіями і відео) про неповнолітніх до розміщення на Сайті не допускається.  

 

b. Спеціальні положення щодо певних підрозділів  

Різні Підрозділи можуть бути доступні Вам на цьому Сайті: завантажуваний контент, он-лайн 

додатки, користувацький контент, форуми, блоги і т.д. ("Підрозділи"). 

 

(v) Завантажуваний контент 

Ми можемо розмістити на цьому сайті інформацію, яку Ви маєте право завантажити 

("Завантажуваний контент"). У разі завантаження або використання такого контенту, Ви 

зобов’язуєтесь використовувати його відповідно до цих Правил.  

Ми надаємо Вам для приватного використання безкоштовне, на термін, визначений законодавством 

про охорону авторських прав, невиключне, непередаване право на використання Завантажуваного 

контенту.  

 

(vi) Он-лайн додатки 

Ми можемо розмістити на цьому Сайті додатки ("Он-лайн додатки"). Ми надаємо Вам для 

приватного використання, безкоштовне на термін, визначений законодавством про охорону 

авторських прав, невиключне, непередаване право на використання Он-лайн додатків. Ви 

погоджуєтесь не змінювати, не адаптувати, не відтворювати, не поширювати чи виправляти ні Он-

лайн додатки, ні знаки або написи назв, вказаних в таких Он-лайн додатках і/або іншу інформацію, 

пов'язану з ними. Будь-який контент, який Ви можете створювати в Он-лайн додатках, розглядається 

в якості користувацького контенту (як описано в розділі (III), "Користувацький Контент").  

Будь ласка, повідомте нас про будь-які можливі відхилення, що впливають на функціонування Он-

лайн додатків за адресою: Info@mixa.ua. І ми зробимо все можливе, щоб виправити якомога швидше 

їх виправити. 

У випадку, якщо ми надаємо Вам інструмент/додаток, що дозволяє редагувати зображення (особливо 

для того, щоб віртуально протестувати косметичний засіб), Ви проінформовані про те та 

погоджуєтесь, що цей інструмент/додаток може бути використаний тільки для приватних цілей і 

відповідно до його безпосереднього призначення. Ви не маєте права використовувати цей 

інструмент/додаток з метою вияву неповаги, завдання шкоди або порушення прав третіх осіб. 

Відповідно, Ви не маєте права змінювати і/або розміщувати зображення третіх осіб без їх 

попередньої згоди. Нарешті, Ви не маєте права змінювати і/або розміщувати повністю або частково 

інформацію (модифіковану за допомогою інструментів/додатків), що надається за допомогою 

інструменту/додатку (зокрема файли, що містять зображення манекенів/моделей) без нашої  

попередньої згоди. 

 

(vii) Користувацький контент та Дії Користувача 

На нашому Сайті може бути створено місце, присвячене користувацькому контенту, наприклад, 

текстам, фотографіям, відео і т.д. ("Користувацький контент"). 

Надаючи Користувацький контент нам, Ви автоматично надаєте безоплатну, постійну, безвідкличну, 

невиключну ліцензію, дія якої поширюється на всі країни, на використання, копіювання, зміну, 

адаптацію, модифікацію, розповсюдження, переклад, створення похідних робіт, використання його в 

інших роботах, поширення використання Користувацького Контенту будь-яким іншим чином 

(повністю або частково) на будь-яких медіа-носіях (включаючи і цей Сайт). 

Ви передаєте нам право використовувати Користувацький контент на наших сайтах, а також на 

сайтах третіх сторін, зокрема, в так званих "соціальних мережах" ( Facebook, Twitter, YouTube, 

Dailymotion і т.д. Зазначаємо, що Сайт не управляється і не спонсорується в будь-якій формі цими 

сайтами), включаючи плагіни і додатки сайтів третіх сторін, які можуть бути розміщені на Сайті, в 

подальшому "Сайти Третіх Сторін".  

Ви визнаєте і погоджуєтеся, що використання соціальних мереж регулюється виключно умовами, 

створеними цими мережами. Виходячи з цього, Ви визнаєте і погоджуєтеся, що зазначені положення 

та умови є обов'язковими для використання контенту. Тому ми не можемо нести відповідальність за 

будь-яке використання нами або третьою стороною інформації відповідно до правил і умов, 
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встановлених соціальними мережами і, особливо, з точки зору обсягу прав, тривалості цих прав і 

видалення Користувацького Контенту. 

Ви несете повну відповідальність за будь-які претензії третіх сторін, пов'язані з використанням 

контенту відповідно до правил та умов соціальних мереж. 

Не обмежуючись вищевикладеним, Ви заявляєте і гарантуєте, що Ви отримали всі необхідні дозволи 

від усіх споживачів Користувацького контенту щодо його використання в соціальній мережі.  

Отже, Ви визнаєте та погоджуєтеся (і підтверджуєте, що Ви проінформували й отримали згоду всіх 

споживачів), що контент міг бути «вірусною» комунікацією на сайтах третіх сторін, і що ми не 

несемо відповідальність за будь-які дії, пов’язані з нею. 

Користувацький контент, що публікується на Сайті, є Вашим вибором і виключно Вашою 

відповідальністю. Тим не менш, ми хотіли б нагадати Вам, що Користувацький контент не повинен 

суперечити чинному законодавству або нормам суспільної моралі і порушувати на права інших. У 

даному контексті ми залишаємо за собою право видаляти будь-який користувацький контент, що 

суперечить законодавству і/або загальноприйнятим нормам моралі та/або який порушує права інших 

осіб. 

Через сайти третіх сторін на Сайті Вам доступні такі дії як обмін інформацією, розміщення 

коментарів та/або оцінка контенту, надалі "Дії користувача". 

Коли Ви переходите до Дій користувача на Сайті або через сайти третіх сторін, це дозволяє нам мати 

доступ до базової інформації щодо Вас, яка міститься у Вашому записі на сайті третіх сторін (у тому 

числі ім'я, фотографія, стать, день народження, мережі, користувацький ID, список друзів та іншу 

інформацію, відкриту для загального користування, людей, на сторінки яких Ви підписані, та/або на 

тих, хто підписався на Вашу сторінку, коментарі та/або оцінки, які Ви залишаєте, далі «Публічна 

інформація») для того, щоб управляти Діями користувача. 

Нагадуємо, що певна Публічна інформація, яку Ви надаєте нам на Сайті або через сайт третьої 

сторони, доступна широкому загалу і може бути переглянута кожним, хто відвідує Сайт або є членом 

сайту третьої сторони. Ми не несемо відповідальності за публікацію Вашої Публічної інформації та її 

використання іншими користувачами. 

Якщо Ви більше не хочете, щоб Ваша Публічна інформація розміщувалася на нашому Сайті, Ви 

несете повну відповідальність за управління особистими налаштуваннями конфіденційності або 

обліковим записом на сайті третьої сторони. Ми не будемо нести відповідальність за затримку між 

зміною налаштувань конфіденційності та видаленням Ваших файлів на нашому Сайті або в Інтернеті.  

Будь ласка, повідомте нас  про будь-який Користувацький контент, що суперечить чинному 

законодавству та/або прийнятим нормам суспільної моралі та/або принципам, викладеним тут, та/або 

який порушує права інших осіб, на наступну контактну адресу Info@mixa.ua. 

 

4. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА САЙТІ 

a. Основні положення  

Ми намагаємося надавати Вам точну і актуальну інформацію. Тим не менш, передача даних та 

інформації в Інтернеті не підлягають абсолютній технічній надійності, і ми не можемо гарантувати 

точність всіх даних, які розміщенні на Сайті. 

Крім того, ми хотіли б підкреслити, що неточності та упущення можуть з'явитися в інформації, 

розміщеній на Сайті, зокрема, через втручання третіх осіб. Будь ласка, повідомте нас про будь-які 

помилки або упущення на наступну адресу електронної пошти Info@mixa.ua. 

 

b. Інформація про продукти та послуги 

Якщо інше не передбачено, засоби і послуги, представлені на Сайті не є пропозицією про продаж, а 

лише інформують про асортимент продукції і послугу, що представлені в Україні. 

 

d. Гіперпосилання 

Гіперпосилання, розміщені на Сайті, можуть переводити Вас на сайти третіх осіб, незалежно від їх 

призначення (соціальні мережі, інформаційні сайти або електронна комерція), зміст яких ми не 

контролюємо. Ми жодним чином не несемо відповідальності за зміст і/або діяльність сайтів третіх 

сторін. Таким чином, ми не можемо гарантувати достовірність або точність інформації та/або 

контент, опублікований на таких сайтах. Сайти третіх сторін можуть застосовувати інші механізми 

обробки персональних даних. Ми пропонуємо Вам ознайомитися з політикою про конфіденційність 
таких сайтів, оскільки ми не контролюємо збір та обробку персональних даних ними. 

Гіперпосилання, розміщені на Сайті з метою полегшення навігації в Інтернеті, консультації на сайтах 

третіх осіб є виключно Вашим вибором і відповідальністю. 
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Крім того, якщо Ви хочете створити гіперпосилання на нашому Сайті, необхідно направити нам 

попередній запит на отримання дозволу за адресою: Info@mixa.ua. 

 

e. Куки 

Куки – це невеликі файли, які залишаються на Вашому комп'ютері під час навігації по Сайту 

(наприклад, відвідані сторінки, дата і час відвідування і т.д.), які можуть бути прочитані під час 

повторного візиту на даний Сайт.  

Щоб скористатися всіма функціональними можливостями Сайту, краще налаштувати браузер на 

прийом Куків. Ми хотіли б підкреслити, що Куки не дозволяють ідентифікувати Вас і період 

збереження інформації, записаної на комп'ютері, становить 6 місяців. 

 

5. ПРИВАТНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

При використанні Вами Сайту, ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» (надалі – Власник) здійснює збір та 

обробку ваших персональних даних,  коли: (I) Ви реєструєтесь; (II) скачуєте Завантажуваний 

контент; (III) використовуєте інструменти для проходження реєструєтеся у конкурсах або іграх (у) 

надсилаєте нам електронну пошту, (VI), відповідаєте на опитування чи дослідження або (VII) 

взаємодієте з Сайтом через сайти третіх сторін або безпосередньо на них. 

Ці персональні дані можуть бути використані різними способами: 

• Статистичні дослідження: ми збираємо і вивчаємо Ваші приватні дані (а також сторінки, які 

Ви відвідали і рекламні оголошення, на які Ви натиснули), для того, щоб визначити Ваш профіль і 

краще адаптувати наші послуги до Ваших очікувань. Ці статистичні дослідження носять суворо 

конфіденційний характер; 

• Контроль клієнтських сервісів: якщо Ви надішлете нам повідомлення, дані зберігаються і 

використовуються для відправки відповіді на Ваш запит і забезпечують його контроль; 

• Надання послуг, відправка новин, доступ до розділів з консультуванням і т.д.; 

• Персоналізувати Ваш досвід користування Сайтом; 

Термін зберігання ваших персональних даних складається з періоду, протягом якого ви користується  

Сайтом. 

Користуючись даним сайтом ви підтверджуєте, що ознайомлені з правами, які стосуються ваших 

персональних даних, передбачених положеннями Закону України “Про захист персональних даних”, 

а також підтверджуєте, що ТОВ"ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА" має право передавати Ваші персональні дані 

третім особам, та звільняється від зобов'язання повідомляти вас про таку передачу , обробку, 

знищення. Також цим Ви підтверджує, що в майбутньому не будете мати ніяких претензій до 

ТОВ"ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА" та третіх осіб щодо використання персональних даних Користувача, з 

метою, викладеній в цих Правилах. 

 

12. Ви маєте право відкликати свою згоду на використання Ваших персональних даних, направивши 

підписане письмове повідомлення про відкликання за адресою: 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка 4. та 

закривши «Мій аккаунт» на Сайті. 

13. У разі отримання повідомлення про відкликання згоди ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» і 

уповноважені ним особи припиняють обробку ваших персональних даних і знищують персональні 

дані у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відкликання. 

14. У випадку зазначення неправдивих (неточних, недостовірних) відомостей про себе, а також при 

несвоєчасній зміні застарілих відомостей ви самостійно несете ризики будь-яких негативних 

наслідків, пов'язаних з такими неправильними відомостями. 

 

6. ЗМІНИ САЙТУ ТА ЗМІНА УМОВ КОРИСТУВАННЯ 

Ми залишаємо за собою право модерувати контент та інформацію, яка міститься на Сайті, а також 

вносити зміни до Правил з метою дотримання їх відповідності новому законодавству України і/або 

поліпшення Сайту. Будь-які зміни та/або поправки будуть включені до цих Правил. 
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