
Поточна версія від "19" лютого 2021 року 

 

1. Загальні положення 

Ця угода є офіційним документом, який регулює взаємовідносини між Власниками мобільного 

додатка Heaven Date і його Користувачами. 

Наполегливо рекомендуємо Користувачам детально ознайомитися з викладеними умовами перед 

початком використання мобільного додатка, його контенту, або інших пов'язаних продуктів, так 

як, починаючи використовувати перераховані продукти, Ви підтверджуєте свою згоду на 

використання мобільного додатка Heaven Date на умовах, викладених нижче. У разі якщо 

користувачі не згодні повністю або частково з умовами цієї Угоди, прохання припинити / не 

починати використання мобільного застосування Heaven Date. 

У разі якщо в тих чи інших країнах використання даного мобільного застосування суперечить 

чинному регулюванню — Користувачі зобов'язані не починати або припинити використання 

даного мобільного додатка. 

Спільно з Умовами конфіденційності дану Угоду становить контракт між Власниками даного 

мобільного застосування та Користувачами, що має обов'язкову юридичну силу для кожної із 

Сторін з моменту прийняття Користувачем його умов. 

2. Терміни та визначення 

Мобільний додаток Heaven Date — комп'ютерна програма, підтримувана на міні-комп'ютерах під 

управлінням операційної системи iOS, а також контент, інші пов'язані продукти (далі по тексту — 

мобільний додаток Heaven Date, мобільний додаток, Heaven Date). Додаток Heaven Date створено 

і функціонує за принципом Платформи. 

Платформа — онлайн-майданчик, що використовується Власниками мобільного додатка Heaven 

Date для розгортання та функціонування мобільного додатка Heaven Date. 

Створення облікового запису Користувача — введення Користувачем інформації, необхідної для 

початку використання мобільного додатка, що дозволяє ідентифікувати Користувача мобільного 

додатка. 

Сервіс — комплекс послуг, які виявляються за допомогою мобільного додатку Heaven Date і на 

основі його функціоналу. Зокрема, можуть включати: розміщення власної інформації 

Користувачем мобільного додатка Heaven Date, завантаження і зберігання даних Користувачами в 

рамках свого аккаунта, для цілей встановлення контактів і особистого спілкування. 

Власники мобільного додатка Heaven Date (далі по тексту — власники) — автори мобільного 

додатка Heaven Date, засновники ФОП Пєлієв П.О., а також інші особи, яким автори передали 

належним чином весь обсяг майнових прав інтелектуальної власності. 

Користувач — дієздатна фізична особа, яка досягла віку 18-ти років, належним чином 

зареєструвала аккаунт в мобільному додатку Heaven Date, і авторизувалася в такому обліковому 

записі. 



Інформація користувача — будь-яка інформація, яка створюється і завантажується безпосередньо 

Користувачем, що передається і отримується, поширювана так чи інакше Користувачем в процесі і 

за допомогою використання мобільного застосування Heaven Date, а також безпосередньо 

інформація про Користувача. 

Матеріали третіх осіб — дані, продукти, контент, об'єкти інтелектуальної власності, створені, що 

публікуються або іншим способом виходять від третіх осіб, відмінних від Користувача та/або 

Власника. 

3. Момент акцептування (прийому) умов цієї Угоди 

Підтвердженням прийому умов цієї Угоди з боку Користувача є факт початку використання 

мобільного застосування Heaven Date, а саме — факт реєстрації Користувачем свого аккаунта в 

мобільному додатку Heaven Date. З моменту реєстрації умови цієї Угоди є обов'язковими для 

Користувача. 

4. Предмет регулювання. Опис сервісу 

Мобільний додаток Heaven Date забезпечує можливість знайомства користувачів і отримання 

контактів один одного глобально, по всьому світу. 

Завантаження мобільного додатка є безкоштовним, проте частина функціоналу мобільного 

додатка доступна тільки після реєстрації, що є платною. 

Мобільний додаток доступний для користувачів після їх реєстрації та авторизації в мобільному 

додатку. 

Мобільний додаток Heaven Date направлено на забезпечення особистих комунікацій між 

Користувачами виключно в цілях знайомств і особистого спілкування. Для цього мобільний 

додаток оснащено унікальними способами персоналізації і аутентифікації користувачів, що 

виключають можливість створення "фейкових" аккаунтів. 

Для цілей функціонування даного мобільного додатка цілями особистого спілкування слід вважати 

виключно: організацію спільного дозвілля, спільні подорожей і вільне засадах взаємоповаги 

спілкування. Мобільний додаток не переслідує будь-яких інших цілей в процесі створення 

можливостей для пошуку і встановлення контактів між Користувачами. 

Мобільний додаток Heaven Date функціонує в форматі Платформи, що акумулює інформацію про 

Користувачів і надає можливість його перегляду іншими Користувачами. Доступність інформації 

про Користувача залежить від обраного Користувачем тарифу; однак, можливість перевірити свій 

номер телефону є в будь-якому випадку частиною платного функціоналу мобільного додатка. 

Власники не є посередниками і /або учасниками при організації зустрічей, знайомствах, 

комунікаціях користувачів і не несуть відповідальність за характер взаємин між ними за рамками 

використання функціональності мобільного додатка. Однак, Власники мають право заблокувати 

аккаунт того Користувача, щодо якого надійшла скарга про поведінку або дії, що порушують 

громадських порядок, права, інтереси, честь і гідність будь-яких третіх осіб, без пояснення причин. 

Мобільний додаток Heaven Date є об'єктом авторського права, створеним на території України, 

весь обсяг майнових і немайнових прав на який належить Власникам. У зв'язку з цим, Власники 

надають Користувачам обмежену невиключну ліцензію на використання мобільного застосування 



Heaven Date, без права субліцензії, для використання його виключно в особистих некомерційних 

цілях, для особистих комунікацій і обміну особистої некомерційної неконфіденційної інформацією. 

Користувачам не дозволяється здійснювати дії, спрямовані на копіювання, адаптацію, зміну, 

декомпілювання, розшифровку чи інші форми модифікації або обробки програмного коду, 

навігаційної структури мобільного додатка, супровідну документацію щодо мобільного додатка 

Heaven Date, так само як і не дозволяється використовувати його складові елементи яких— яким 

чином для комерційних та інших цілей, відмінних від перерахованих в цій Угоді. 

У разі, якщо для коректної роботи мобільного застосування будуть підготовлені або будуть 

потрібні, включаючи, але не обмежуючись — оновлення, модифікації програмного коду і/або 

відповідної документації щодо мобільного додатка Heaven Date, його нові версії, оптимізований 

функціонал, пакети виправлень, додаткові плагіни — вони можуть бути виконані автоматично без 

попередньої згоди Користувача. При цьому, Користувач отримує аналогічні права на використання 

оновленого функціоналу або версії мобільного застосування, якщо інше не передбачається 

окремою угодою щодо знову випущеної версії або функціоналу. Користувач зобов'язується 

використовувати безпечні апаратні пристрої для установки і користування мобільним додатком і 

самостійно несе відповідальність за шкоду, збитки, які виникли внаслідок недотримання даних 

рекомендацій. 

Контент мобільного додатка Heaven Date 

Всі об'єкти, включаючи, але не обмежуючись — тексти, призначені для користувача інтерфейси, 

графічні, аудіо-, відео- елементи, програмний код, технічна документація, дистрибутив, 

навігаційна структура, архітектура програми, логотипи та позначення, які є складовою частиною 

мобільного додатка Heaven Date (незалежно від того, утворюють вони чи ні нерозривне ціле), є 

інтелектуальною власністю Власників і можуть використовуватися виключно на тих же умовах, що і 

мобільний додаток. 

Дата центри та сервери, на яких розташований сервіс, а також на яких зберігаються дані, 

перебувають в Нью-Йорку, і контролюються Власниками. Однак Користувач погоджується, що 

Власники не можуть гарантувати, що мобільний додаток, контент або його компонент нічого 

очікувати утримувати помилок, перешкод, дефектів або інших технічних неполадок. Сервіс 

виявляється на умовах "як є", в зв'язку з чим Власники не надають жодних гарантій щодо його 

придатності для тих чи інших цілей, можливості установки і завантажень, обмежень версій, вимог 

до апаратних дозволами, сумісності, доступності в кожен конкретний момент часу, а також 

непорушення прав в рамках тих чи інших юрисдикцій. Користувач повинен також усвідомлювати, 

що мобільний додаток Heaven Date знаходиться у відкритому онлайн-доступі, в зв'язку з чим може 

бути піддано кібератак, вірусам та іншим подібним негативним явищам, що не гарантує 

Користувачеві абсолютну безпеку використовуваного Сервісу; мобільний додаток Heaven Date 

використовується ним на свій ризик і Власники не несуть будь-якої відповідальності за шкоду або 

збитки, що виникли в результаті погроз інформаційної та кібербезпеки. 

Мобільний додаток побудовано на використанні публічного API, а також забезпечує шифрування 

даних для забезпечення можливості їх безпечної передачі Користувачами. 

У разі використання Користувачем мобільного застосування будь-яких матеріалів третіх осіб, 

Користувач гарантує, що має необхідні дозволи, ліцензії на використання таких Матеріалів третіх 

осіб. Власники мобільного додатка Heaven Date не несуть будь-якої відповідальності за межі 

не/використання таких матеріалів і/або їх складових частин, не вступають у взаємини з 



ліцензіарами таких матеріалів, а тому не несуть перед ними, як і перед Користувачами, ніяких 

прав і обов'язків. Власник не зобов'язаний перевіряти і/або контролювати зміст ліцензійної угоди 

між Користувачем і третьою особою, чиї матеріали використовуються. Правомірність 

використання таких матеріалів випливає з наданої Користувачем гарантії при укладенні цієї  Угоди. 

У разі, якщо зміни умов користування Матеріалами третіх осіб спричинило за собою зміну умов 

використання мобільного застосування для Користувача, Власник не несе ніякої відповідальності 

за наслідки таких змін. 

Власники не несуть відповідальності за характер  і  зміст Матеріалів третіх осіб, використовуваних 

Користувачами разом з мобільним додатком. 

Мобільний додаток Heaven Date може містити контент, наданий як безпосередньо Власниками, 

так і його партнерами  і /або афілійованими особами. У разі, якщо такий контент містить копірайт, 

знаки для товарів і послуг, комерційні позначення, інші охоронювані знаки або застереження про 

необхідність дотримання прав третіх осіб на контент, Користувачі зобов'язуються враховувати 

зазначені повідомлення, дотримуватися їх, і не порушувати їх при використанні мобільного 

застосування Heaven Date. 

5. Обмеження осіб (вік, недієздатність) 

Користувачами мобільного додатка Heaven Date можуть бути тільки дієздатні особи, які досягли не 

менше 18 років, мають право вступати в договірні відносини самостійно. Користувачі самостійно 

несуть відповідальність за дії, пов'язані з використанням мобільного додатка Heaven Date, за 

збереження особистої інформації, або будь-яких інших даних, які передаються за допомогою 

мобільного додатку. Власники залишають за собою право в будь-який момент часу уточнити, 

змінити, в тому числі, звузити коло осіб, які можуть використовувати мобільний додаток. 

Обов'язок переконатися в можливості використання даного мобільного застосування в конкретній 

юрисдикції щодо чинного права конкретних країн лежить безпосередньо на Користувача. 

Власники не можуть нести відповідальність за неможливість використання мобільного додатка 

або його окремих функцій в рамках тієї чи іншої юрисдикції, в разі наявності законодавчих 

обмежень на використання такого роду продуктів. 

Використання мобільного застосування забороняється особам, раніше судимою або тим, хто 

притягувався до кримінальної або адміністративної відповідальності за злочини проти життя, 

здоров'я, статевої свободи в тій чи іншій юрисдикції; за порушення громадського порядку і 

громадської моралі. 

6. Реєстрація та надана інформація для реєстрації (вимоги до інформації) 

Реєстрація Користувача є обов'язковою умовою для початку використання мобільного 

застосування. Користувач зобов'язується надавати точну, правдиву, актуальну і достовірну 

інформацію про себе, так само як і про інших Користувачів, як при реєстрації, так і в процесі 

подальшого використання мобільного застосування. Кожен аккаунт повинен використовуватися 

Користувачем персонально. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження своїх 

паролів, адрес електронної пошти, номери мобільних телефонів, логінів і інших ідентифікуючих  

і/або персональних даних. Користувач також самостійно несе відповідальність за можливі 

порушення третіми особами збереження  і/або конфіденційності паролів, адрес електронної 

пошти, номери мобільних телефонів, логінів і інших ідентифікуючих  і/або персональних даних, а 



також за будь-яку активність, пов'язану з використанням паролів, адрес електронної пошти, 

номерів мобільних телефонів, логінів і інших ідентифікуючих і/або персональних даних 

Користувача. Користувач погоджується негайно повідомляти Власника про незаконні дії з його 

членством і/або інформацією з моменту їх виявлення. 

Користувач зобов'язується підтримувати актуальність наданої їм при реєстрації інформації та несе 

самостійну відповідальність за будь-які негативні наслідки, що виникли як наслідок недотримання 

цієї вимоги. 

Забороняється використання ручних або автоматизованих засобів автоматичної обробки даних 

для реєстрації та / або доступу до функціональності мобільного застосування, включаючи, але не 

обмежуючись — веб-павуки, роботи, скрейпери, Каупер і подібні засоби, які можуть нашкодити, 

заблокувати, перевантажити, погіршити роботу мобільного додатки і/або окремих аккаунтів. 

Власник не може нести відповідальність за недотримання Користувачем необхідних запобіжних 

заходів щодо перерахованих вище ризиків. 

7. Початок використання та правила користування 

Використовувати мобільний додаток можуть тільки зареєстровані Користувачі. Не допускається 

використання технологій автоматичного збору інформації, пристроїв, програм, алгоритмів для 

отримання неавторизованого доступу до даних, контенту або іншої функціональності мобільного 

додатка Heaven Date, в тому числі для використання мобільного застосування та / або його 

функціональності не за призначенням, з метою, відмінних від передбачених цією Угодою. 

Реєстрація користувачів відбувається шляхом анкетування. Для проведення реєстрації Користувач 

повністю і беззастережно погоджується надати Власникам наступні дані: 

— номер мобільного телефону; 

— правдиве ім'я користувача або псевдонім, що дозволяє персоналізувати Користувача; 

— два власних фото з пам'яті телефону;  

— одне Селфі, виконане безпосередньо в функціональності мобільного додатка, для верифікації 

попередніх фото. 

Реєстрація вважається завершеною з моменту перевірки модератором зазначених даних, 

верифікації фото і номера телефону. Модератор має право відмовити в реєстрації Користувача, в 

разі виявлення неточних даних, зазначених при реєстрації, без пояснення причин. 

У процесі використання мобільного застосування Користувач, за своїм бажанням, для 

використання певної функціональності, також повністю і беззастережно погоджується надавати: 

— дані про тариф; 

— про країну / місті проживання;  

— про особисті характеристики (зріст, вага і т. Д.). 



Користувач самостійно несе відповідальність і ризики збереження Інформації користувача, ризики 

передачі чи інших форм їх поширення, доступу до цих даних інших осіб. Користувач самостійно 

несе відповідальність за коректність Інформації користувача, її правдивість, актуальність. 

Мобільний додаток збирає виключно ту інформацію, яка необхідна для: 

— реєстрації та авторизації Користувача; 

— виконання завдань від Користувача;  

— аналітики деперсоналізувати інформації для поліпшення і оптимізації якості Сервісу, але тільки 

за умови висловлення їм повного і вичерпного згоди на збір і обробку таких даних. Приймаючи 

умови цієї Угоди, Користувач підтверджує, що перераховані вище дані будуть збиратися, 

оброблятися і зберігатися на серверах Власника, зокрема — в разі постановки Користувачем 

відповідних завдань в мобільному додатку Heaven Date, і тільки для цілей найкращого виконання 

таких завдань. 

Користувач мобільного додатка також погоджується з тим, що акумульована інформація 

Користувача може бути використана Власником для аналітики функціоналу мобільного додатка 

Heaven Date і поліпшення наданого Сервісу, але тільки в агрегированной і анонімізувати формі, 

таким чином, щоб персональні дані користувачів не були задіяні безпосередньо. 

Збір, зберігання, обробка або будь-яке використання інформації Користувача з метою, відмінних 

від цілей, передбачених цією Угодою, суворо забороняється. Ніхто не може поширювати, 

публікувати або іншим чином використовувати інформацію Користувача будь-яким чином, що 

порушує або потенційно порушують права третіх осіб чи інших користувачів. 

Користувач підтверджує і погоджується з тим, що будь-яка форма передачі даних онлайн, 

зокрема, з використанням мобільного додатка Heaven Date, не може бути цілком безпечною від 

несанкціонованого доступу третіх осіб, навіть за умови її належного шифрування. У зв'язку з цим, 

Власник не може гарантувати абсолютну безпеку зібраних даних, зокрема, але не обмежуючись — 

в разі виникнення кібератак, сторонніх загроз для інформаційної безпеки сервера, ризиків 

неавторизованого або несанкціонованого доступу до інформації Користувача, так само як і 

безпеку мобільного додатка Heaven Date від схильності подібного роду загрозам. 

Надання даних користувачів і приватність 

Користувач зобов'язується самостійно дотримуватися конфіденційності персональних даних і 

збереження Інформації користувача, не передавати персональні дані, дані для авторизації в 

мобільному додатку, і Інформацію користувача третім особам. Користувач погоджується, що в разі 

здійснення передачі Користувачем дані припиняють бути конфіденційними. 

Мобільний додаток не може використовуватися для несанкціонованого збору і поширення 

персональних даних, Інформації користувачів. Для забезпечення безпеки комунікацій Власники 

застосовують обґрунтовані заходи організаційного, адміністративного, технічного характеру для 

запобігання порушень збереження інформації та конфіденційності персональних даних. Зокрема, 

в мобільному додатку реалізований функціонал, що дозволяє максимально верифікувати фото 

користувачів, а також здійснюється верифікація номерів телефонів користувачів. Однак, Власники 

не можуть гарантувати неможливість несанкціонованого доступу до інформації та персональних 



даних з боку хакерів, кіберзлочинців чи інших осіб, що роблять спроби викрасти, зібрати, отримати 

доступ чи інших чином вплинути на Інформацію користувача. 

За допомогою реєстрації, постановки завдань в мобільному додатку, та / або завантаження тих чи 

інших даних, Користувач надає Власникам невиключну, безвідкличну, безкоштовну ліцензію, без 

обмеження території і часу, з можливістю субліцензування, на збір, зберігання, процесинг і 

використання персональних даних та Інформації користувача для цілей надання Сервісу, зокрема, 

але не обмежуючись — для створення резервних копій даних, а також передачі даних іншим 

Користувачам у відповідності із завданням користувача, усунення неполадок в зв'язку зі 

зверненнями до служби підтримки мобільного додатка, або для забезпечення протидії 

незаконному використанню аккаунта користувача. 

Користувач погоджується з тим, що самостійно несе ризик вибору того чи іншого адресата для 

передачі своїх матеріалів, ведення комунікацій і надання персональних даних, Інформації 

користувача. Власники не несуть відповідальності за неналежне використання адресатом 

переданих матеріалів Користувача. 

Умови конфіденційності є невід'ємною частиною цієї Угоди. 

У разі використання Користувачем Матеріалів третіх осіб, умови конфіденційності щодо таких 

матеріалів можуть бути предметом регулювання в рамках угод між ліцензіарами таких матеріалів і 

Користувачами безпосередньо. 

Власник не несе відповідальність за збір, обробку, зберігання та інше використання матеріалів 

Користувача з боку будь-яких третіх осіб, чиї послуги Користувач споживає разом з Сервісом 

мобільного додатка. 

Гарантія та обов'язки користувачів (правила поведінки) 

Користувач зобов'язується використовувати мобільний додаток, не допускаючи ризиків 

неавторизованого або несанкціонованого доступу до інформації Користувача з дотриманням таких 

вимог: 

— використовувати мобільний додаток Heaven Date відповідально і враховувати ризики, пов'язані 

з передачею своїх даних онлайн; 

— використовувати мобільний додаток відповідно до норм публічного і громадського порядку, 

так, якби надання даних про себе з метою подальшого спілкування відбувалося офлайн; і 

— не допускати нецільове та незаконне використання мобільного застосування, зокрема: 

*Включаючи, але не обмежуючись — копіювати, публікувати, модифікувати, декомпілювати та 

іншим способом використовувати програмний код мобільного застосування та / або його 

складових частин, навігаційної архітектури мобільного додатка з метою перепродажу, 

субліцензування, іншого комерційного використання, або з метою незаконного доступу до даними 

користувачів і/або об'єктів авторського права; 

*Використовувати контент для незаконного і несанкціонованого доступу до контенту мобільного 

додатка, Інформації користувачів для несанкціонованого створення компіляцій даних; 



*Здійснювати будь-які інші дії, які можуть так чи інакше позначитися на правах інтелектуальної 

власності будь-яких осіб, зокрема, але не обмежуючись — створення аналогічних конкуруючих 

об'єктів на основі незаконного доступу до даних мобільного додатка; 

*Використовувати мобільний додаток для передачі, опублікування і/або поширення незаконного 

контенту, зокрема, але не обмежуючись — містить шкідливу інформацію, здатну завдати шкоди 

будь-чиєї репутації, ущемити честь і гідність будь-яких осіб, а також суперечить нормам суспільної 

моралі і порядку, що порушує право на недоторканність приватного життя, що містить 

порнографічні матеріали, що розпалює расову, релігійну, національну чи інші види нетерпимості, 

пропаганду війни чи злочинної діяльності, що пропагує або схиляє до дискримінує відносин, так 

само як і поширення будь-чиєї конфіденційної інформації, в тому числі — фінансової; 

*Надавати неправдиву інформацію про себе та інших Користувачів, видавати себе за іншу особу, 

або яким-небудь іншим чином вводити в оману щодо своєї особи; перешкоджати іншим особам у 

використанні ними мобільного застосування будь-яким чином (зокрема, але не обмежуючись — 

за допомогою використання цькування, некоректних, принизливих висловлювань в будь-якому 

вигляді щодо інших користувачів); 

*Здійснювати дії, які можуть порушити нормальний порядок роботи мобільного застосування; 

*Організовувати розсилку спаму, інший небажаної кореспонденції, розміщувати комерційну і іншу 

рекламу, застосовувати системи для автоматичного збору та обробки інформації, а також 

поширювати вірусне або інше шкідливе програмне забезпечення, або матеріали, що їх містять; 

*Несанкціоновано використовувати чужий аккаунт, або отримувати неавторизований доступ до 

функціоналу мобільного додатка; і 

*Обходити передбачені мобільним додатком засоби забезпечення інформаційної та кібербезпеки 

незалежно від мети обходу. 

Мобільний додаток Heaven Date містить і може бути доповнено платним функціоналом, 

тарифними планами, умови їх придбання, використання та оплати регулюються окремо і 

публікуються додатково. 

Суми будь-яких здійснених оплат не підлягають поверненню ні за яких обставин, включаючи, але 

не обмежуючись: зміна тарифних планів, дострокове припинення використання мобільного 

застосування, блокування облікового запису Користувача Власниками незалежно від причин, 

порушення Користувачем умов використання мобільного застосування, і/або цієї Угоди — так як, 

здійснюючи оплати за доступ до функціональності мобільного додатка, Користувачі погоджуються 

з тим, що такі оплати покривають вартість Сервісу, який фактично споживався Користувачем в 

процесі використання мобільного застосування. Фактом, що підтверджує споживання Сервісу 

мобільного застосування, є факт реєстрації Користувача в мобільному додатку. 

Користувач може припинити використання мобільного застосування в будь-який час, стерши своїх 

реєстраційних даних з Сервісу. Користувач погоджується з тим, що після видалення своїх 

реєстраційних даних або контенту — копії таких даних можуть продовжувати зберігатися на 

сервері в результаті резервного копіювання даних на протязі деякого часу. Однак Власник не 

зобов'язаний зберігати такі дані після припинення терміну дії Угоди, і Користувач усвідомлює, що 

при припиненні реєстрації аккаунта його дані і контент можуть не зберегтися. 



Власники зберігають за собою право в будь-який момент часу на свій розсуд припиняти роботу 

Сервісу, блокувати його, в разі, якщо це необхідно, зокрема, але не обмежуючись — для 

забезпечення інформаційної та кібербезпеки користувачів, законодавчих вимог, на необмежений 

термін і без попереднього повідомлення, а також у випадках порушення Користувачем правил 

використання мобільного застосування, або без такого. 

Власники також не можуть гарантувати доступність мобільного застосування та / або його окремих 

функцій на всіх територіях і в усіх юрисдикціях в будь-який момент часу, а також можуть на свій 

розсуд самостійно обмежувати доступ до мобільного додатку або його окремої функціональності 

на певних територіях і в певних юрисдикціях по свій розсуд. Власники також не несуть 

відповідальності за недоступність мобільного додатка через неполадки в роботі 

телекомунікаційних систем, помилок в Інформації користувача і створюваному їм контенті, у разі 

форс-мажорних обставин, а також у будь-яких інших випадках. 

8. Інформація користувача 

Користувач мобільного додатка самостійно несе повну відповідальність за збереження свого 

аккаунта і інформації, яка передається за допомогою такого аккаунта, а також за всі дії, які 

відбуваються з його членством. У разі виявлення спроб несанкціонованого доступу і/або 

використання облікового запису Користувача, він зобов'язується негайно повідомити про це 

службу підтримки мобільного додатка. 

Користувач гарантує, що інформація, що розміщується та / або передана їм, що не порушує будь-

яких прав і свобод будь-якої особи, вимог законодавства місця використання мобільного 

застосування, і діючих умов використання мобільного застосування. 

Створення резервних копій для збереження даних користувачів відноситься до повної 

відповідальності Користувача. Власники так само не зобов'язані відслідковувати зміст і характер 

переданих даних між Користувачами; відповідальність за будь-які порушення, пов'язані з 

характером, змістом інформації, що передається Користувача покладаються на самого 

Користувача. Власники можуть, але не зобов'язані створювати резервні копії, і зберігають за собою 

право на власний розсуд час від часу проводити моніторинг переданих даних і видаляти без 

попереднього повідомлення Користувача незаконний контент. 

Користувач погоджується з тим, що Власники мають право в будь-який момент оцінювати дії і 

Інформацію користувачів на предмет відповідності цієї Угоди, але не зобов'язані робити цього. 

Власники залишають за собою право зберігати і розкривати інформацію, яка на їхню 

обгрунтованого переконання повинна бути розкрита, в тому числі — публічним органам, для 

відповідності регулювання, виконання умов конфіденційності, запобігання шахрайських або інших 

незаконних дій, для захисту прав користувачів і дотримання громадського порядку. 

Будь-які дані про місцезнаходження Користувача, геолокації, місцезнаходження пристроїв, з яких 

відбувається використання мобільного застосування, можуть збиратися, оброблятися, зберігатися і 

використовуватися тільки за попередньою прямо вираженій згоді Користувача. 

9. Відмова від гарантій 

Використання мобільного застосування Користувачем здійснюється на його власний ризик. 



Користувач визнає, що Власники не несуть ніякої відповідальності за наданий або 

використовуваний Користувачем контент. Власники не здійснюють ніякого представництва щодо 

будь-якого контенту, наданого, використовуваного і отриманого за допомогою мобільного 

додатку і не несуть відповідальності за коректність, відповідність вимогам авторського права, 

законності таких матеріалів. 

Власники не гарантують, що: 

— мобільний додаток буде безпечним або доступним в будь-який час або в будь-якому місці; 

— будь-які дефекти або помилки у функціонуванні мобільного додатка будуть виправлені; 

— будь-якої контент або програмне забезпечення або його компонент, доступні за допомогою 

мобільного додатку, не міститимуть вірусів або інших шкідливих компонентів; і 

— результати використання мобільного додатка будуть відповідати вимогам, які до нього 

пред'являє Користувач. 

10. Відшкодування збитків 

Користувач несе персональну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються з його членством. 

Користувач зобов'язується захищати і захищати Власників від їх залучення до будь-якого виду 

відповідальності, від пред'явлення будь-якого роду стягнень Власникам, від пред'явлення позовів, 

претензій, від витрат, включаючи різного роду адміністративні збори, які виникають в результаті 

або у зв'язку з використанням мобільного додатка Користувачем, а також в результаті 

несанкціонованого доступу до функціоналу мобільного застосування, порушення Користувачем 

умови цієї Угоди, прав інтелектуальної власності або інших прав і свобод третіх осіб. 

Ні в якому разі Власники не несуть відповідальність за: 

— будь-які прямі або непрямі, умисні або ненавмисні збитки, штрафні санкції; і 

— втрату даних, погіршення технічних характеристик додатки, незалежно від застосовуваного 

права та юрисдикції. 

Так само Власники не несуть будь-якої матеріальної відповідальності за всі претензії, пов'язані з 

додатком, сума яких перевищує сумарно 5 доларів США. 

11. Заборона на колективні позови 

Претензії користувачів до Власникам можуть пред'являтися тільки індивідуально. Пред'явлення 

позовів від імені іншої особи, виступ в якості позивача в колективному, об'єднаному або 

груповому представницькому позові не допускається. Не допускаються колективні позови до 

арбітражного суду, колективні позови, позови за дорученням або об'єднання позовів в 

арбітражному суді. 

12. Повідомлення про порушення авторських прав 

Власники невідкладно реагують на повідомлення про порушення авторських прав, зокрема, з 

огляду на стандарти DMCA. Повідомлення можуть бути спрямовані на електронну адресу служби 

підтримки, вказаний нижче. 



Власники докладають усіх необхідні зусилля для відповідності мобільного додатка стандартам 

Program License Agreement і Human Interface Guidelines. 

В аналогічному порядку Користувачі зобов'язуються повідомляти Власників про інші порушення, 

що виникають або можливих в процесі використання мобільного застосування. 

13. Порядок вирішення спорів 

Всі суперечки і розбіжності повинні вирішуватися шляхом переговорів, зокрема, шляхом 

направлення Користувачем повідомлень, скарг і претензій на контактну адресу служби підтримки, 

вказаний нижче. 

Якщо сторони не дійшли згоди шляхом переговорів або не дійшли однакового розуміння 

положень цієї Угоди, кожна сторона має право звернутися до суду країни походження мобільного 

додатка, або в комерційний арбітраж. Рішення арбітражу може бути направлено на виконання в 

будь-який уповноважений орган, який володіє повноваженнями. Мова арбітражу — англійська. 

Кожна Сторона може постати перед арбітражним судом в телефонному режимі або в режимі 

відеоконференції. Положення про надзвичайного арбітра не застосовується. 

Будь-який спір, розбіжність або скарга, яка виникає у зв'язку з використанням мобільного додатка, 

дозволяється на основі матеріального і процесуального права Англії і Уельсу. 

14. Порядок внесення змін, доповнень до Угоди 

Власники зберігають за собою право в будь-який момент відкликати дію умов цієї Угоди, вносити в 

них зміни, доповнення без попередньої згоди користувачів або їх попереднього повідомлення. 

У разі визнання окремих положень цієї Угоди недійсними, або їх недійсності в рамках тієї чи іншої 

юрисдикції, це не тягне за собою визнання недійсним всього Угоди, так само як і недійсності його 

окремих положень в рамках конкретних юрисдикцій. 

З моменту внесення відповідних змін до умов цієї Угоди вони підлягають публікації на Платформі, 

де знаходиться мобільний додаток Heaven Date, а також приміщення вказівки вгорі тексту, на дату 

поновлення. 

15. Контактні дані 

Адреси електронної пошти: heavendate.top@gmail.com 


