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МЕТА
Як сторона, відповідальна за вебсайт, SMILE2IMPRESS
(надалі «Постачальник») надає своїм користувачам цей
документ, який регламентує використання вебсайту
www.smile2impress.com, з метою виконання свого
зобов’язання щодо інформування користувачів про
умови використання вебсайту.
SMILE2IMPRESS надає користувачам доступ до різних
сервісів і контенту, якими вони можуть користуватися
через вебсайт.
Кожен відвідувач цього вебсайту бере на себе роль
користувача (надалі «Користувач»), що передбачає
повне і беззастережне прийняття всіх і кожного з
положень цього юридичного застереження, а також
будь-яких інших застосовних юридичних положень.
Як Користувач, ви повинні уважно ознайомитися з
останньою редакцією цього юридичного застереження
щоразу, коли ви відвідуєте вебсайт, оскільки
Постачальник залишає за собою право вносити
зміни в будь-яку інформацію на своєму вебсайті, не
попереджаючи та не інформуючи Користувачів, а просо
публікуючи оновлену інформацію на своєму вебсайті.

УМОВИ ДОСТУПУ ТА
КОРИСТУВАННЯ ВЕБСАЙТОМ
Безкоштовний доступ і користування вебсайтом
SMILE2IMPRESS надає доступ до своїх сервісів
безкоштовно для всіх Користувачів. Однак деякі сервіси,
що надаються Постачальником через вебсайт, є
платними.
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Реєстрація користувачів
Надання сервісів не вимагає попередньої підписки
або реєстрації Користувачів. Проте для використання
деяких сервісів Користувачі повинні спочатку заповнити
реєстраційну форму. Під час такої реєстрації слід
дотримуватися вимог, наведених у розділі відповідного
сервісу.
Точність і правдивість інформації
Вся надана Користувачем інформація має бути точною
і правдивою. Користувач гарантує достовірність
даних, наданих ним через форми підписки на сервіси.
Користувач повинен постійно оновлювати надану ним
інформацію, щоб вона завжди відповідала його реальній
ситуації. У будь-якому випадку Користувач несе повну
відповідальність за надання неправдивих або неточних
тверджень, а також за збитки, яких може зазнати
Постачальник або будь-яка третя сторона внаслідок
цього.
Неповнолітні
Для користування сервісами неповнолітні повинні
отримати попередню згоду своїх батьків, опікунів
або законних представників, які несуть остаточну
відповідальність за всі дії, вчинені неповнолітніми, що
перебувають під їх опікою. Вони також відповідають
за обмеження контенту, до якого мають доступ
неповнолітні, а саме, якщо неповнолітній переглядає
неприйнятний контент в інтернеті, їм доведеться
встановити на комп’ютер механізми, зокрема
комп’ютерні програми, фільтри та блоки, призначені
для обмеження доступу до певного контенту. І хоча такі
механізми не є ефективними на всі сто відсотків, вони
дають змогу контролювати та обмежувати контент, який
переглядають неповнолітні.
Зобов’язання використовувати вебсайт у законних
цілях
Користувач погоджується використовувати вебсайт
відповідно до вимог законодавства та цього юридичного
застереження, а також відповідно до норм моралі та
доброго звичаю. У зв’язку з цим Користувач повинен
утримуватися від використання вебсайту в цілях, які
є незаконними або забороненими та/або завдають
шкоди правам та інтересам третіх осіб та/або які
можуть пошкодити, вивести з ладу, перевантажити або
зробити недоступним для нормального використання

комп’ютерне обладнання або документи, файли та
контент, які зберігаються на комп’ютерному обладнанні
Постачальника.
В тому числі Користувач зобов’язується не передавати,
не поширювати і не надавати третім сторонам
інформацію, дані, контент, повідомлення, графіку,
малюнки, звукові файли або файли зображень,
фотографії, записи, програмне забезпечення та, загалом,
будь-які матеріали, які:
(a) порушують основні права та громадські свободи,
визнані Конституцією Іспанії, міжнародними договорами
та іншими чинними законами;
(b) спонукають, підбурюють або заохочують до дій,
які є злочинними, принизливими, наклепницькими,
насильницькими або, загалом, суперечать закону,
моралі та громадському порядку;
(c) спонукають, підбурюють або заохочують до
дискримінаційних дій, поглядів або думок за ознакою
статі, раси, релігії, переконань, віку чи стану;
(d) суперечать правам на повагу до людської гідності,
особистої чи сімейної конфіденційності або репутації
людини;
(e) в будь-який спосіб завдають шкоди довірі до
Постачальника або третіх сторін;
(f) містять незаконну, оманливу або нелояльну рекламу.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ГАРАНТІЙ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Постачальник звільняється від будь-якої
відповідальності за інформацію, опубліковану на нашому
вебсайті, якщо така інформація зазнала маніпуляцій з
боку третьої сторони або розміщена нею.
Цей вебсайт перевірено на належну роботу. Він має
працювати без збоїв 365 днів на рік, 24 години на добу.
Однак Постачальник не виключає, що можуть виникнути
певні програмні помилки, форс-мажорні обставини,
стихійні лиха, страйки чи подібні обставин, здатні
унеможливити доступ до вебсайту.
SMILE2IMPRESS не дає жодних гарантій і в жодному
разі не несе відповідальності за будь-які збитки будьякого роду, які можуть виникнути через відсутність
доступності, підтримки та ефективної роботи вебсайту
або його сервісів і контенту; наявність вірусів, шкідливих
програм або шкідливого контенту; незаконне, недбале,
шахрайське використання або недотримання вимог
цього юридичного застереження та умов використання;
відсутність законності, якості, надійності, корисності та
доступності сервісів, що надаються третіми сторонами,
та пропозицій, доступних для користувачів на вебсайті.
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Постачальник за жодних обставин не несе
відповідальності за будь-які збитки, які можуть
виникнути внаслідок незаконного або неналежного
використання цього вебсайту.

ФАЙЛИ COOKIE
Вебсайт Постачальника може використовувати файли
cookie (невеликі інформаційні файли, які сервер
надсилає на комп’ютер відвідувача вебсторінки) для
виконання певних функцій, необхідних для належного
функціонування та візуалізації вебсайту. Файли cookie
використовуються з метою підвищення ефективності
навігації, мають обмежений період дії та видаляються
після завершення сеансу користувача.
За жодних обставин файли cookie не використовуються
для збору особистої інформації.
Докладніше дивіться в нашій політиці щодо файлів cookie.

ПОСИЛАННЯ
Вебсайт може містити посилання на сторонні ресурси.
Оскільки не завжди можливо контролювати розміщення
посилань і контенту третіми сторонами, SMILE2IMPRESS не несе жодної відповідальності за сторонній
контент. В будьякому разі Постачальник зобов’язується
негайно вилучити контент, який порушує національні
чи міжнародні закони, норми моралі чи громадський
порядок, а також негайно вилучити посилання на
відповідні вебсайти та повідомити компетентні органи
про неприйнятний контент.
Постачальник не несе відповідальності за інформацію
та контент, розміщені на форумах, у чатах, блогах,
коментарях, соціальних мережах або інших
ресурсах, на яких треті сторони можуть самостійно
публікувати контент вебсайту Постачальника. Однак
Постачальник зобов’язується реагувати на звернення
всіх користувачів, органів влади й служб безпеки та
активно співпрацювати у вилученні або, якщо треба,
блокуванні всього контенту, який порушує національні
чи міжнародні закони, права третіх сторін, норми моралі
та громадський порядок. Якщо Користувач вважає,
що певний контент підпадає під цю класифікацію, він
повинен негайно повідомити про це адміністратора
вебсайту.

ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
Постачальник глибоко відданий дотриманню правил
щодо захисту особистих даних і гарантує повне
виконання зобов’язань, встановлених нормативними
документами, в тому числі вжиття заходів безпеки,

передбачених як загальним європейським регламентом
захисту даних, так і іспанськими нормами щодо захисту
особистих даних. Докладніше дивіться в нашій політиці
конфіденційності.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТА
ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ
Вебсайт, в тому числі програмування, редагування,
компіляція та інші елементи, необхідні для його
функціонування, дизайни, логотипи, тексти, фотографії
та/або графіка є власністю Постачальника або, у
відповідних випадках, використовується за ліцензійною
угодою або з дозволу власників. Весь контент вебсайту
належним чином захищений правилами щодо
інтелектуальної та промислової власності.
Повне або часткове відтворення, використання,
розповсюдження та оприлюднення, незалежно від
того, з якою метою вони здійснюються, вимагають
попереднього письмового дозволу Постачальника.
Використання без дозволу Постачальника
вважатиметься серйозним порушенням прав
інтелектуальної або промислової власності власників.
Розміщені на вебсайті дизайни, логотипи, тексти та/або
графіка, що не належать Постачальнику, є власністю
відповідних власників, які й несуть відповідальність
за можливі спори щодо них. В будь-якому випадку
Постачальник попередньо отримав дозвіл від
зазначених власників.
Постачальник визнає, на користь власників, їхні
відповідні права промислової та інтелектуальної
власності, відповідно до яких їх згадування або
розміщення на вебсайті в жодному разі не означає
існування прав чи відповідальності Постачальника або
підтримки, спонсорства чи рекомендації.
Щоб поскаржитись на можливі порушення прав
інтелектуальної чи промислової власності або на
певний контент вебсайту, ви можете зв’язатися з
Постачальником, написавши на адресу електронної
пошти, наведену в цьому юридичному застереженні.

ФОРС-МАЖОР
SMILE2IMPRESS не несе відповідальності у разі
неможливості надання сервісів через цей вебсайт, якщо
це сталося через тривалі перерви в електропостачанні
чи телекомунікаційних лініях, соціальні конфлікти,
страйки, повстання, вибухи, повені, дії чи бездіяльність
уряду та загалом через будь-які форс-мажорні
обставини або надзвичайні події.
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