
УГОДА КОРИСТУВАЧА САЙТУ WWW.IGAMES.UA

Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими
умовами, не використовуйте цей сайт.

Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також
замовлення Вами товарів чи послуг з використанням цього сайту означає Вашу згоду з
умовами цієї Угоди.

1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни, які використовуються в тексті Угоди, мають таке значення:

 Сайт – це сайт www.igames.ua
 Адміністрація – адміністрація сайту (особи, що адмініструють сайт, тобто

наповнюють або змінюють наповнення сайту інформацією).
 Користувач – особа, яка переглядає інформацію на сайті та/або замовляє та/або

отримує товари з використанням інструментів сайту.
 Інтернет-магазин – інтернет-магазин igames.ua, тобто частина сайту, за

допомогою якої можна зробити замовлення товарів чи послуг.
 Сервіси – інтерактивні сервіси сайту.
 Угода – ця угода та правила користування сайтом www.igames.ua

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
2.1. Користувачі мають право:
2.1.1. переглядати зміст Сайту, ознайомлюватися з інформацією та матеріалами, а також

іншими даними, розміщеними на ньому.
2.1.2. користуватися сервісами сайту, в тому числі оформляти замовлення на ньому, або з

особистого кабінету.
2.2. Користувачі зобов’язані:
2.2.1. уважно ознайомитися з даною угодою. У разі незгоди з його умовами користувач

зобов'язується негайно припинити використання сайту.
2.2.2. надавати повну та достовірну інформацію при оформленні замовлень та/або

реєстрації на сайті. У разі надання недостовірної інформації при реєстрації на
сайті, або іншого порушення цих правил, користувачеві може бути відмовлено в
користуванні сервісами.

2.2.3. особисто відповідати за збереження своїх логіна і пароля та інших реєстраційних
даних для входу на сайт.

3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
3.1. Користувачі мають право переглядати і завантажувати інформацію і матеріали з

сайту тільки для особистого (некомерційного) використання, за умови повного
дотримання законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності, інших вимог
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чинного законодавства України. Заборонено комерційне та/або публічне використання
матеріалів, інформації, інших даних, розміщених на сайті. Будь-яке використання
матеріалів, інформації, інших даних сайту на інших сайтах без згоди правовласника
заборонено.

3.2.  Оформляючи замовлення на сайті, або реєструючись за допомогою облікових
записів в соціальних мережах, або проставляючи галочку у відповідному полі на сайті
www.igames.ua перед заповненням своїх персональних даних користувач дає свою
згоду адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування,
відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених ним
даних,а саме: прізвище, ім'я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса; дата та
місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; номер телефону; інші дані,
з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту
прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень,а також дає свою згоду
на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА», іншим транспортно-
експедиторським та кур'єрським організаціям, будь-яким банкам і/або фінансовим
установам, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд адміністрації. Джерелом
збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана
користувачем.

3.3. Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без жодних гарантій.
Адміністрація не гарантує точності та повноти матеріалів, програм і послуг, що
надаються на цьому Сайті. Адміністрація в будь-який час без повідомлення може
вносити зміни до матеріалів і послуг, що надаються на цьому Сайті, а також до
згаданих у них продуктів і цін. У разі якщо матеріали та послуги на цьому Сайті
застаріють, Адміністрація не зобов'язана оновлювати їх. Адміністрація за жодних
обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись
збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що
виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів
використання цього сайту.

4. ЗАМОВЛЕННЯ І ДОСТАВКА
4.1.  При здійсненні замовлення товару чи послуги на сайті, користувач зобов’язаний

надати повну та достовірну інформацію, необхідну для реалізації замовлення
адміністрацією сайту, а саме: прізвище та ім’я контактної особи, номер телефону для
зв’язку, адресу електронної адреси.

4.2.  Адміністрація сайту своїми силами або із залученням третіх осіб зобов’язується
здійснити доставку замовлення у вказані при замовленні терміни, при цьому має право
при наявності обґрунтованих причин змінити строки доставки або повернути
користувачу сплачені ним кошти за замовлення.

4.3. Користувач має право на повернення сплачених за замовлення коштів протягом
двох тижнів з моменту отримання замовлення за умови некомплектності поставленого
товару та/або обґрунтованих і доведених претензій до якості товару в цілому або
окремих його компонентів.
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5. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
5.1. Адміністрація може отримувати від Користувачів їхню персональну інформацію

(наприклад, ім’я та прізвище, електронну адресу, телефон, тощо) через Сайт, яка
необхідна для доступу до деяких функцій і послуг Сайту, наприклад до замовлення
настільних ігор та інших продуктів IGAMES. Якщо Користувач не використовує
спеціальні функції або послуги на Сайті, збирається тільки інформація, яка не дозволяє
ідентифікувати користувача і являється знеособленими даними: наприклад, список
переглянутих веб-сторінок.

5.2.  Користувач несе відповідальність за достовірність Персональних даних, які він
надає Адміністрації. У разі надання недостовірних даних, Користувач не зможе
використовувати всі функції сайту і отримувати корисну інформацію, а Адміністрація
– не зможе зв’язатися з Користувачем.

5.3. Надаючи Персональні дані, Користувач погоджується з тим, що Адміністрація
може збирати, використовувати та розкривати їх відповідно до положень цієї Угоди, а
також вимогами законодавства України.

5.4. Відповідно до умов цієї Угоди, Користувач підтверджує, що він ознайомлений і
згоден з умовами Угоди і відповідно положень законодавства України добровільно
надає свою згоду на обробку без будь-яких обмежень персональних даних
Користувача, зазначених в електронній формі і добровільно наданих Користувачем для
реалізації мети обробки, в базі персональних даних.

5.5. Заповненням і відправкою електронної форми Адміністрації Користувач
підтверджує, що він повідомлений(а) про включення його персональних даних до бази
персональних даних, що належить Адміністрації, а також про його права,
передбачених законодавством України.

5.6. Адміністрація дуже серйозно ставиться до конфіденційності та безпеки
персональних даних користувачів. Адміністрація дотримується стандартних фізичних,
електронних і процесуальних заходів безпеки, щоб захистити ідентифікуючі особу
користувачів дані. Оскільки при передачі даних в Інтернеті неможливо забезпечити
абсолютну безпеку, Адміністрація не може гарантувати збереження ідентифікуючих
особу користувачів даних: існує ризик того, що зловмисники зможуть обійти нашу
систему безпеки або перехопити передачу інформації Користувача в Інтернеті.
Користувач зобов’язаний зберігати облікові дані в секреті і несе за це повну
відповідальність. Зверніть увагу, що електронні листи й інші повідомлення, що
передаються через Сайт або пошту Виконавця, не зашифровано.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1.  Адміністрація в будь-який час без повідомлення користувачів може вносити зміни

в цю угоду, а також в сервіси, матеріали, інформацію, будь-яких інших даних,
розміщених на сайті, зокрема щодо ціни товарів, їх наявності або відсутності, інших
характеристик.

6.2.  Всі можливі суперечки, що випливають з цієї угоди або пов'язані з нею,
підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Дане положення діє без обмеження терміну дії.



6.4.  Адміністрація сайту може направляти інформаційні та маркетингові розсилки
(новини, акції компанії, інформацію про акції, промокоди та знижки, персональні
рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо товарів
та/або послуг, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та/або послуг.
Інформаційні та маркетингові розсилки здійснюються на основі підписки на розсилки,
оформленої через Сайт або при замовленні товарів та/або послуг через Сайт.


