ДОДАТОК:
Умови використання сервісу “Зберігання Файлів”
1. Загальні положення
1.1. ISP Магнус (далі – «Провайдер») пропонує (Абонентам) користувачеві мережі Інтернет (далі – Користувач)
використовувати сервіс Зберігання Файлів(далі – «Сервіс»).
1.2. Ці Умови є додатком до Договору оферти на надання телекомунікаційних послуг. У всьому, що не передбачено цими
Умовами, відносини між Провайдером і Користувачем у зв’язку з використанням Сервісу регулюються Договором оферти.
1.3. Починаючи використовувати Сервіс, його окремі функції, вважається, що Користувач прийняв ці Умови в повному обсязі,
без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з положеннями зазначених документів Користувач не має
права використовувати Сервіс.
1.4. Ці Умови можуть бути змінені Провайдером без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває
чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет.
1.5. У випадку якщо Провайдером були внесені будь-які зміни до цих Умов у порядку,передбаченому п. 1.4. цих Умов, з якими
Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Сервісу.
2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу
2.1. Провайдер надає Користувачеві можливість використовувати Сервіс для розміщення файлів (далі – «файли» або «дані»)
на дисковому просторі серверів Провайдера, для зберігання файлів у вказаному просторі, для синхронізації файлів з
пристроями Користувача, для перегляду файлів, їхньої зміни, видалення, тощо. Такі права є невідчужуваними і не передаються
третім особам. Використання Користувачем зазначених можливостей здійснюється з використанням веб-інтерфейсу Сервісу.
2.2. Використання Сервісу надається виключно за згодою Користувача.
2.3. Використання розширених можливостей Сервісу можливе за умови списання у Користувача додаткової плати за
правилами цих Умов.
2.4. Відомості про розмір плати, способи її внесення (списання) і про періоди використання розширених можливостей Сервісу
можливо уточнити в абонентскому відділі. Такі відомості є частиною цих Умов і до них застосовані правила п. 1.4. цих Умов.
2.5. Внесення плати проводиться Користувачем у порядку післяоплати. Сервіс є наданим Користувачеві з усіма функціями і в
повному обсязі з моменту надання Користувачеві доступу до дискового простору на сервері Провайдера. Жодний інший
момент не може трактуватися як момент виконання провайдером прийнятих зобов’язань.
2.6. За загальним правилом ідентифікація Користувача здійснюється за даними його облікового запису (логіну та паролю,
наданих Провайдером) та підняття РРРоЕ сесії Користувача.
3. Обмеження у використанні Сервісу
3.1.Користувач самостійно визначає, як використовувати Сервіс, і несе відповідальність за його використання. Користувач
несе відповідальність за відповідність змісту будь-якого розміщеного Користувачем файлу вимогам чинного законодавства, в
тому числі нормам міжнародного права, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення
Користувачем файлу порушує права і законні інтереси третіх осіб.
3.2. Провайдер має право заблокувати доступ до файлів, розміщених Користувачем, або видалити їх, а також має право
передати третій стороні дані про Користувача,отримані в ході надання Сервісу, в наступних випадках:
3.2.1. якщо нормативний акт покладає на Провайдера обов’язок здійснити такі дії;
3.2.2. якщо Провайдер отримав від третьої особи претензію, скаргу, запит, вимогу чибудь-яку іншу заяву, з яких випливає, що
розміщення файлу призвело до порушення прав третьої особи або порушення чинного законодавства;
3.2.3. якщо розміщення файлу створює загрозу нормальній працездатності Сервісу;
3.2.4. якщо Провайдер отримав судовий акт або акт правоохоронного органу, який покладає на Провайдера обов’язок
здійснити такі дії.
3.3 Провайдер має право видалити файли, розміщенні Користувачем, в наступних випадках:
3.3.1. у випадку припинення дії основного договору на надання послуги Інтернет (Договір Оферти).

3.4. Провайдер залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісу(або до певних функцій Сервісу, якщо це
можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при
неодноразовому порушенні цих Умов або документів, на які вони посилаються.
3.5. Провайдер залишає за собою право встановлювати будь-які правила, ліміти та обмеження (технічні, юридичні,
організаційні чи інші) на використання Сервісу і може змінювати їх на власний розсуд без попереднього повідомлення
Користувача. У випадках, коли це не заборонено законодавством, зазначені правила, ліміти та обмеження можуть бути різними
для різних категорій Користувачів.
3.6. Користувач не має права платно чи безоплатно передавати свої права та абообов’язки третім особам.
4. Відповідальність сторін
4.1. Провайдер вживатиме всіх розумних заходів та здійснюватиме будь-які доцільні дії, спрямовані на забезпечення
збереження даних Користувача і підтримку працездатності Сервісу. Користувач при цьому усвідомлює можливість
виникнення технічних несправностей і збоїв у роботі Сервісу і згоден з тим, що у Провайдера відсутня технічна можливість
передбачити їхнє виникнення, повідомити про них Користувача завчасно або повністю виключити ймовірність їхнього
виникнення. Виникнення таких несправностей або збоїв незалежно від причин і наслідків не може бути підставою для
застосування до Провайдера заходів відповідальності.
4.2. Провайдер не зобов’язаний здійснювати модерацію, перегляд, редагування файлів, що розміщуються Користувачами в
рамках Сервісу, контроль над ними і не може гарантувати, що розміщені Користувачем у рамках Сервісу файли не порушують
положень цих Умов, правових актів, інших документів. Користувач визнає і погоджується з тим, що Провайдер не
зобов’язаний переглядати дані будь-якого виду, що розміщуються та/або поширюються за допомогою Сервісу. Користувач
усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з використанням даних, розміщених у
Сервісі, включаючи оцінку надійності, повноти, безпеки, законності чи корисності цих даних.
4.3. Провайдер не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання або неможливості
використання Користувачем Сервісу або окремих його частин/функцій, в тому числі через можливі помилки або збої в роботі,
за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.
4.4. Користувач несе повну відповідальність за зміст файлів, розміщених за допомогою Сервісу.
4.5. Провайдер не несе відповідальності за зміст файлів Абонента, а також за будь-які порушення авторських та суміжних
прав, що виникають в результаті розміщення, збереження чи використання таких файлів.
4.6. Провайдер має право проводити профілактичні роботи на власному обладнанні з тимчасовим припиненням надання
Послуги, повідомивши Абонента не менше ніж за одну добу, на власному сайті про терміни початку та закінчення робіт.

