
 

 

Ліцензійна угода користувача 

 

Дана Угода користувача (далі - Угода) встановлює правила використання відвідувачами та 

користувачами Мережі (далі - користувач Мережі) сайту http://kmbs.ua (далі - Сайт), у тому числі: 

- Умови використання матеріалів, розміщених на Сайті; 

- Умови розміщення матеріалів користувачами Мережі на Сайті; 

- Умови використання персональних даних; 

- Права користувачів Мережі, які надали свої персональні дані. 

Власником Сайту є Києво-Могилянська бізнес-школа *kmbs+ (далі - kmbs). Сайт є інтернет-

представництвом kmbs і являє собою електронний майданчик для розміщення інформації, пов'язаної з 

діяльністю як власне kmbs, так і третіми особами. 

Використання Сайту користувачем Мережі означає, що останній приймає і зобов'язується 

дотримуватися всіх нижче зазначених умов цієї Угоди. 

Ця Угода повністю або частково може бути зміненою kmbs в будь-який час без будь-якого 

спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її публікації на Сайті. 

1. Умови використання матеріалів, розміщених на Сайті 

1.1. Сайт містить об'єкти інтелектуальної власності (у тому числі об'єкти авторського права, торгові 

марки) і інші матеріали, що охороняються законом: фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, 

музичні, звукові твори та ін. 

kmbs володіє виключним правом використання вмісту сайту (в тому числі право на підбір, 

розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на Сайті, а також на самі вихідні 

дані), крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів. 

1.2. Користувач Мережі може завантажувати (скачувати) з Сайту матеріали, права на які належать 

kmbs, тільки для особистого використання. 

Розповсюдження, публікація або інше використання матеріалів Сайту не допускається без посилання 

на правовласника (без посилання на Сайт). 

1.3. У разі порушення п.1.2 даної Угоди, користувач Мережі несе відповідальність, передбачену 

чинним законодавством України. 

2. Умови використання персональних даних 

2.1. Надаючи свої персональні дані, користувач Мережі надає kmbs згоду і дозвіл на обробку таких 

персональних даних. 

 



 

 

 

 

2.2.В разі надання користувачем Мережі kmbs своїх персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, 

дата народження, адреса проживання, номер телефону, контактний e-mail та ін), kmbs гарантує, що 

такі персональні дані не будуть передані третім особам, за винятком випадків, передбачених 

законодавством України; 

2.3. kmbs є власником персональних даних в розумінні абз. 3 ст. 2 Закону України «Про захист 

персональних даних». 

2.4. Користувач Мережі, що надав свої персональні дані, є суб'єктом персональних даних в розумінні 

абз. 12 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» і має право: 

2.4.1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, в якій знаходяться його персональні 

дані, її призначення та найменування; 

2.4.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, 

інформацію про третіх осіб, яким надаються його персональні дані; 

2.4.3. на доступ до своїх персональних даних; 

2.4.4. отримувати не пізніше, ніж за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі 

персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; 

2.4.5. висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 

власником і розпорядником даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи вони недостовірні; 

2.4.6. висувати вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки 

своїх персональних даних; 

2.4.7. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до 

посадових осіб, які уповноважені забезпечувати захист персональних даних, або до суду; 

2.4.8. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 

персональних даних; 

2.4.9. вносити застереження про обмеження прав на обробку своїх персональних даних під час 

надання згоди; 

2.4.10. відкликати згоду на обробку персональних даних; 

2.5. Метою збору персональних даних є підтримка подальшої комунікації з користувачами Мережі. 

 

 



 

Директором kmbs є декан Саврук Олександр Йосипович. 

Реквізити kmbs: 

юридична адреса: 04655, м. Київ, вул. Іллінська, 9, корпус 4, к. 415  

код ЄДРПОУ: 38297366 

р / с 26007262269 АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  МФО 38297366 

 

 


