Розміщений/оприлюднений на веб-сайті
ТОВ «ДІТРАН»
за посиланням URL: https://clobbi.com

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про надання ліцензії на використання комп’ютерної програми
№ CL-2020-14 від 10.02.2021
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІТРАН», керуючись нормами чинного
законодавства України, пропонує фізичним особам-підприємцям та юридичним особам можливість
використовувати комп’ютерну програму на умовах, визначених Договором.
До моменту укладення Договору з конкретним Ліцензіатом, цей Договір має статус оферти
Ліцензіара. Договір не є публічним договором згідно ст.633 Цивільного кодексу України. Договір є
договором приєднання в розумінні ст.634 Цивільного кодексу України, розміщений в мережі Інтернет
на вебсайті. Ліцензіат не може пропонувати свої умови або будь-які зміни до Договору. Договір може
бути укладений виключно шляхом приєднання Ліцензіата до Договору в цілому.
Приєднуючись до Договору, Ліцензіат підтверджує, що повністю ознайомився з умовами
Договору, не має будь-яких заперечень або застережень щодо умов Договору, безумовно погоджується
з умовами Договору і зобов’язується дотримуватися умов Договору.
Договір вважається укладеним в письмовій (електронній) формі з моменту його акцептування
Ліцензіатом, без необхідності підписання Сторонами Договору на паперових носіях.

1. Терміни та їх визначення
1.1. В Договорі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
1.1.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Ліцензіатом умов Договору шляхом реєстрації і
виплати винагороди.
1.1.2. Вебсайт – https://clobbi.com/.
1.1.3. Винагорода – це плата за використання Ліцензіатом комп’ютерної програми в певній
конфігурації протягом строку ліцензії.
1.1.4. Договір – цей Договір приєднання про надання ліцензії на використання комп’ютерної
програми.
1.1.5. Комп’ютерна програма Clobbi (по тексту Договору – комп’ютерна програма) – сукупність
модулів у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у
формі, придатній для зчитування комп’ютером, яка приводить його у дію з метою управління бізнес
процесами Ліцензіата.
Функціональним призначенням комп’ютерної програми є забезпечення Ліцензіату
можливості управляти бізнес-процесами, використовуючи організаційну стратегію інтеграції
виробництва та операцій, управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту та управління
активами, орієнтовану на безперервне балансування та оптимізацію ресурсів Ліцензіата.
1.1.6. Конфігурація – обрані модулі комп’ютерної програми та визначена кількість користувачів,
які можуть використовувати комп’ютерну програму.
1.1.7. Ліцензіар – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІТРАН», ідентифікаційний код:
42324375.
1.1.8. Ліцензіат – особа (фізична особа-підприємець або юридична особа), яка правомірно
отримала ліцензію на умовах, визначених Договором. Ліцензіат є кінцевим споживачем комп’ютерної
програми.
1.1.9. Ліцензія – письмове повноваження, яке надає Ліцензіату право (дозвіл) на використання,
протягом строку ліцензії, у віддаленому доступі через мережу Інтернет комп’ютерної програми в
певній конфігурації, в сфері використання і на умовах, визначених Договором. Ліцензія є
невиключною ліцензією. Ліцензія є складовою частиною Договору і не оформляється як окремий
документ.
1.1.10. Модуль – частина комп’ютерної програми, у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у
будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, яка
приводить його у дію з метою управління конкретним бізнес-процесом Ліцензіата. Перелік доступних
модулів міститься в тарифах.
1.1.11. Особистий кабінет – обліковий запис, що створюється Ліцензіатом в результаті реєстрації.

1.1.12. Регламент – документ, що визначає порядок використання комп’ютерної програми, а також
порядок взаємодії Ліцензіата і Ліцензіара, є невід’ємною частиною Договору, розміщений на вебсайті.
1.1.13. Сторона – Ліцензіар або Ліцензіат.
1.1.14. Сторони – Ліцензіар і Ліцензіат.
1.1.15. Строк ліцензії – період у часі, який обраховується в порядку, визначеному Договором,
протягом якого Ліцензіат має право (дозвіл) використовувати комп’ютерну програму в певній
конфігурації.
1.1.16. Сфера використання – права, що надаються Ліцензіату; спосіб використання Ліцензіатом
комп’ютерної програми; територія на яку поширюється дія ліцензії; строк ліцензії; інші умови,
визначені Договором.
1.1.17. Тариф – документ, що визначає доступні конфігурації комп’ютерної програми і розмір
винагороди, розміщений в Особистому кабінеті та є невід’ємною частиною Договору. 1.2. В Договорі
терміни, що вживаються в множині, мають таке ж значення, як і в однині.

2. Предмет Договору
2.1. За Договором Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію на використання комп’ютерної програми в
певній конфігурації на умовах, визначених Договором, а Ліцензіат виплачує Ліцензіару винагороду на
умовах, визначених Договором.
2.2. Ліцензія надає Ліцензіату право (дозвіл) використовувати комп’ютерну програму у стані «як
є» (загальноприйнятий міжнародний принцип «as is»), що не виключає можливість наявності помилок
в комп’ютерній програмі.
2.3. Ліцензія надає Ліцензіату право (дозвіл) використовувати комп’ютерну програму в обраній
конфігурації протягом строку ліцензії.
2.4. Конфігурація комп’ютерної програми обирається за допомогою особистого кабінету або
вебсайту. Обрання відповідної конфігурації комп’ютерної програми підтверджується оплатою
Ліцензіатом відповідного рахунку.
2.5. Дія ліцензії поширюється на територію України.
2.6. Перебіг строку ліцензії починається в день зарахування грошових коштів (винагороди) на
поточний рахунок Ліцензіара, і спливає в день, коли залишок грошових коштів (винагороди) стає
недостатнім для продовження використання Ліцензіатом комп’ютерної програми в обраній
конфігурації.
2.7. В строк ліцензії зараховуються календарні дні, протягом яких Ліцензіат використовував або не
використовував комп’ютерну програму за її функціональним призначенням, якщо інше не
передбачено Договором.
2.8. У випадку зміни конфігурації після виплати винагороди, строк ліцензії на використання
комп’ютерної програми в конфігурації, за яку було виплачено винагороду, спливає в день зміни
конфігурації.
Строк ліцензії на використання комп’ютерної програми в зміненій конфігурації починається
в день зміни конфігурації і спливає в день, коли залишок грошових коштів (винагороди) стає
недостатнім для продовження використання Ліцензіатом комп’ютерної програми в зміненій
конфігурації.
Якщо для зміни конфігурації необхідна додаткова виплата грошових коштів (винагороди),
Ліцензіат оплачує відповідний рахунок. В такому разі, вважається, що зміна конфігурації відбулася в
день зарахування грошових коштів (винагороди) на поточний рахунок Ліцензіара.
2.9. Ліцензіат може призупинити використання комп’ютерної програми сумарно не більше ніж на
30 (тридцять) календарних днів (далі – граничний строк призупинення) в кожному календарному році,
в якому використовується комп’ютерна програма. Календарні дні, на які Ліцензіат призупинив
використання комп’ютерної програми, не зараховуються в строк ліцензії.
В такому разі, перебіг строку ліцензії переривається в день призупинення використання
комп’ютерної програми і починається з дня відновлення використання Ліцензіатом комп’ютерної
програми або в день, що слідує за днем спливу граничного строку призупинення використання
комп’ютерної програми.
2.10. Ліцензіат має право використовувати комп’ютерну програму за її функціональним
призначенням такими способами: вводити дані/інформацію, обробляти дані/інформацію, проводити
аналіз даних/інформації.

2.11. Доступ Ліцензіата до комп’ютерної програми здійснюється у віддаленому доступі через
мережу Інтернет за допомогою введення логіну і паролю.
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3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Ліцензіат має право:
3.1.1. Використовувати комп’ютерну програму в межах обраної конфігурації; 3.1.2. Визначати
перелік користувачів комп’ютерної програми і встановлювати права їх доступу до даних
комп’ютерної програми;
3.1.3. використовувати функціональні можливості комп’ютерної програми; 3.1.4. налаштовувати
доступ до комп’ютерної програми, зокрема, шляхом введення логіну і паролю;
3.1.5. реалізовувати інші права, передбачені Договором.
3.2. Ліцензіар має право:
3.2.1. на свій розсуд змінювати технічні характеристики, назву та інтерфейс комп’ютерної
програми. Ліцензіар повідомляє Ліцензіата про проведені зміни шляхом розміщення відповідної
інформації на вебсайті;
3.2.2. давати рекомендації з питань використання комп’ютерної програми;
3.2.3. змінювати перелік модулів, вартість модулів та вартість їх використання певною кількістю
користувачів шляхом опублікування на вебсайті нової редакції тарифів. Нова редакція тарифів
набирає чинності з наступного календарного місяця, що слідує за місяцем в якому Ліцензіар
опублікував нову редакцію тарифів, якщо інше не визначено Ліцензіаром;
3.2.4. використовувати знеособлені дані про використання Ліцензіатом комп’ютерної програми в
своїй господарській діяльності, зокрема, для ведення статистики, а також передавати такі знеособлені
дані третім особам для їх обробки і публікації результатів такої обробки;
3.2.5. з метою вдосконалення досвіду використання комп’ютерної програми, спрощення навігації
та оптимізації дизайну інтерфейсу комп’ютерної програми використовувати сторонні сервіси для
аналізу взаємодії Ліцензіата з комп’ютерною програмою;
3.2.6. у разі неналежного виконання Ліцензіатом своїх грошових зобов’язань за Договором, або
порушення Ліцензіатом умов використання комп’ютерної програми, визначених Договором, повністю
призупинити Ліцензіату можливість використовувати комп’ютерну програму до моменту належного
виконання грошових зобов’язань в повному обсязі, або усунення відповідного порушення. Ліцензіат
несе всі можливі ризики, пов’язані з призупиненням його можливості використовувати комп’ютерну
програму;
3.2.7. на власний розсуд залучати до виконання Договору третіх осіб, залишаючись при цьому
відповідальним перед Ліцензіатом;
3.2.8. використовувати будь-які апаратні та/або програмні засоби для забезпечення захисту
авторських прав, контролю за використанням та запобіганню несанкціонованому використанню
комп’ютерної програми;
3.2.9. реалізовувати інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.
3.3. Ліцензіат зобов’язується:
3.3.1. ознайомитися і дотримуватися в повному обсязі вимог Регламенту та умов Договору; 3.3.2.
не передавати логін і пароль третім особам, забезпечити можливість доступу до комп’ютерної
програми тільки належним чином уповноваженим особам (користувачам); 3.3.3. у разі будь-яких змін
відомостей, які зазначалися ним при реєстрації, самостійно вносити відповідні зміни до відомостей,
що були вказані ним під час реєстрації. Ліцензіат несе всі можливі ризики, пов’язані з неналежним
виконанням цього пункту Договору;
3.3.4. своєчасно виплачувати Ліцензіару винагороду;
3.3.5. не вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання комп’ютерної програми або її частин;
3.3.6. не розкривати технологію, не роз’єднувати, не перекомпоновувати, не намагатися в інший
спосіб отримати вихідний (початковий) текст (код) комп’ютерної програми;
3.3.7. не використовувати будь-які апаратні та/або програмні засоби для несанкціонованого
використання комп’ютерної програми;

3.3.8. своєчасно та належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені Договором і
Регламентом.
3.4. Ліцензіар зобов’язується:
3.4.1. забезпечити можливість використання Ліцензіатом комп’ютерної програми на умовах,
визначених Договором;
3.4.2. забезпечити інформаційну безпеку комп’ютерної програми;
3.4.3. не розголошувати конфіденційну інформацію за винятком випадків, визначених Договором;
3
3.5. Для належного виконання Договору торговельна марка (знак для товарів і послуг) та/або
комерційне (фірмове) найменування Ліцензіата та/або Ліцензіара може розміщуватися (публікуватися)
в комп’ютерній програмі/вебсайті.
3.6. Для належного виконання Договору торговельна марка (знак для товарів і послуг) та/або
комерційне (фірмове) найменування Ліцензіата та/або Ліцензіара може розміщуватися (публікуватися)
в презентаційних матеріалах, згадуватися при проведенні форумів, конференцій, круглих столів та
інших схожих заходів.
3.7. Ліцензіат не має права надавати субліцензії на використання комп’ютерної програми третім
особам.

4. Ціна Договору та порядок розрахунків
4.1. Ціна Договору складається з загальної суми грошових коштів, сплачених Ліцензіатом на
користь Ліцензіара в якості винагороди. Розмір винагороди визначений в тарифах. Розмір винагороди
не підлягає зміні відповідно до кількості календарних днів, протягом яких Ліцензіат не
використовував комп’ютерну програму за її функціональним призначенням. Розмір винагороди
визначається в грошовому еквіваленті гривні (UAH) до євро (EUR), встановленому Національним
Банком України на дату формування (виставлення) відповідного рахунку.
4.2. Винагорода виплачується Ліцензіатом на умовах попередньої оплати.
4.3. Ліцензіат може сплатити суму грошових коштів, що перевищує розмір винагороди. Залишок
передплати зарахується Ліцензіаром як повна або часткова оплата винагороди за використання
комп’ютерної програми в майбутніх календарних місяцях.
4.4. Усі розрахунки Сторін за Договором здійснюються у безготівковій формі в гривні. Ліцензіат
самостійно отримує рахунок для сплати винагороди через вебсайт/комп’ютерну програму. Рахунок
може формуватися Ліцензіаром і розміщуватися в особистому кабінеті Ліцензіата, або надсилатися
Ліцензіаром на електронну поштову адресу Ліцензіата. Виставлення рахунку Ліцензіаром не є
обов’язковою умовою для виплати Ліцензіатом винагороди. Датою належного виконання грошового
зобов’язання Ліцензіата є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара.
При формуванні рахунків та/або Актів про використання комп’ютерної програми (далі – Акт)
використовуються: (i) дані Ліцензіата, вказані в його особистому кабінеті/комп’ютерній програмі; (ii)
розмір винагороди за використання комп’ютерної програми в певній конфігурації; (iii) період
використання комп’ютерної програми; (iv) поточна редакція тарифів.
4.5. У разі використання Ліцензіатом комп’ютерної програми в відповідному періоді використання
(календарному місяці), Ліцензіар складає в паперовій формі два примірники Акта, підписує їх і
надсилає на адресу Ліцензіата, вказану в особистому кабінеті на момент надіслання Актів.
4.6. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акта, Ліцензіат підписує Акти і, в цей
же строк, надсилає один примірник Акта на адресу Ліцензіара, вказану в Договорі. У випадку
наявності мотивованих заперечень від підписання Акта, Ліцензіат, в це й же строк, надсилає їх на
адресу Ліцензіара, вказану в Договорі.
4.7. Якщо Ліцензіар не отримає від Ліцензіата мотивовані заперечення або підписаний Акт
протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту надіслання Ліцензіаром Актів, відповідний Акт
вважається погодженим Ліцензіатом, а зобов’язання Ліцензіара вважаються виконаними належним
чином та прийнятими Ліцензіатом без зауважень щодо їх змісту/характеру, обсягу, періоду та якості.
В такому разі Ліцензіар має право скласти односторонній Акт з написом: «Зауважень від Ліцензіата у
встановлений строк не надійшло». Сума заборгованості, у випадку її наявності, підлягає оплаті
Ліцензіатом протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання (погодження) Акта.

4.8. Сторони домовилися, що підписання додаткових угод до Договору, створення та обмін
первинними (акти) документами та іншими документами за Договором може здійснюватися, за
згодою Сторін, в електронній формі, з використанням кваліфікованого електронного підпису,
зокрема, з використанням онлайн-сервісу «Signy».

5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору, Сторони несуть відповідальність,
визначену Договором.
5.2. Ліцензіар не несе відповідальність за будь-які збитки та/або втрати та/або шкоду, які поніс
Ліцензіат з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного
для використання комп’ютерної програми, а саме:
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5.2.1. відсутності у Ліцензіата комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних
можливостей, що дозволяють використовувати комп’ютерну програму;
5.2.2. наявності обмежень та налаштувань, які не дозволяють Ліцензіату повноцінно
використовувати комп’ютерну програму;
5.2.3. неможливості використання комп’ютерної програми з причини зараження комп’ютерної
техніки Ліцензіата шкідливими програмами, в тому числі вірусами;
5.2.4. недоліків в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінне використання
комп’ютерної програми;
5.2.5. недоліків у роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером Ліцензіата, а також
збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера Ліцензіата, що призвели до
нерегламентованих та непередбачуваних відключень Ліцензіата від мережі Інтернет і не дозволили
Ліцензіату повноцінно використовувати комп’ютерну програму.
5.3. Ліцензіар не несе відповідальність за будь-які збитки та/або втрати та/або шкоду, які поніс
Ліцензіат, якщо причиною цьому стали:
5.3.1. незнання, невиконання чи неналежне виконання Ліцензіатом вимог і процедур, визначених у
Регламенті;
5.3.2. неналежне зберігання та несанкціонована передача Ліцензіатом логіну та паролю;
5.3.3. дії, вчинені в комп’ютерній програмі від імені Ліцензіата.
5.4. Ліцензіар не несе відповідальність за:
5.4.1. дії Ліцензіата, що суперечать чинному законодавству України, або Договору, або Регламенту,
які завдали збитків третім особам, або призвели до будь-яких інших негативних наслідків для третіх
осіб;
5.4.2. дії, вчинені в комп’ютерній програмі третіми особами, що суперечать чинному
законодавству України;
5.4.3. за будь-які дії, що вчиняються в комп’ютерній програмі Ліцензіатом.
5.5. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Ліцензіату в зв’язку з
використанням комп’ютерної програми.
5.6. Сторони погоджуються з тим, що всі дії, вчинені в комп’ютерній програмі Ліцензіатом з
використанням його логіну та паролю та/або адрес електронної пошти, зазначених в особистому
кабінеті, вважаються вчиненими Ліцензіатом і створюють для нього відповідні юридичні наслідки.
5.7. Відповідальність Ліцензіара за Договором, в тому числі щодо відшкодування збитків,
завданих з вини Ліцензіара, не може перевищувати суми грошових коштів, сплачених Ліцензіатом як
винагорода протягом строку дії Договору.

6. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
6.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов’язань за Договором може бути призупинений в
разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
6.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та
невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених
умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме:
стихійне лихо (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо) або соціальні явища (військові дії, терористичні
акти, блокада, страйк, революція, заколот, повстання, масові заворушення, кібератаки, заборона і

обмеження, які витікають з документів нормативного характеру органів державної влади, які роблять
неможливими для Сторін виконання своїх зобов’язань за цим договором тощо) – за умови, що ці
обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань за цим Договором.
6.3. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 3 (трьох) календарних днів
з дати виникнення таких обставин повідомити про це іншу Сторону.
6.4. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг строку виконання зобов’язань
поновлюється.
6.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 30 (тридцять) календарних днів
поспіль, то Сторони мають право розірвати Договір. При цьому збитки, заподіяні припиненням його
дії, не відшкодовуються.
6.6. Достатнім доказом впливу обставин непереборної сили на можливість виконання зобов’язань
сторонами за цим договором є сертифікат виданий Торгово-промисловою палатою України.

7. Вирішення спорів
7.1. Всі спори, що можуть виникнути за Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів.
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7.2. Якщо Сторони не можуть вирішити спір шляхом проведення переговорів, такий спір
вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

8. Строк дії Договору
8.1. Договір є укладеним та діє з моменту акцепту його умов Ліцензіатом.
8.2. Договір діє протягом строку з моменту його укладення до 31 грудня календарного року в
якому Договір був укладений, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань
за Договором. Якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про розірвання Договору
щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів до спливу строку дії Договору, Договір щоразу
вважається укладеним на тих самих умовах і діє до 31 грудня наступного календарного року.
8.3. Кожна із Сторін має право розірвати Договір за умови попереднього письмового повідомлення
іншої Сторони про таке розірвання щонайменше за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати
розірвання. При наявності залишку передплати, Ліцензіар повертає його Ліцензіату протягом 3
(трьох) робочих днів з дати розірвання Договору шляхом перерахування на поточний рахунок
Ліцензіата. У такому випадку між Сторонами проводиться повний взаєморозрахунок.
8.4. Сторони підтверджують, що вони, їх учасники (засновники) чи інші пов’язані особи не
підпадають під дію санкцій, встановлених відповідними законами України, в тому числі, але не
виключно Законами України «Про санкції» № 1644-VII від 14.08.2014, «Про боротьбу з тероризмом»
№ 638-IV від 20.03.2003, «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» № 1636-VII від
12.08.2014. Якщо вказані особи підпадають під дію таких санкцій, така Сторона зобов’язана негайно
(протягом 3 днів) повідомити іншу Сторону. В цьому випадку Ліцензіар має право припинити
(розірвати) Договір у будь-який час без настання відповідальності перед Ліцензіатом шляхом
письмового повідомлення про це Ліцензіата.

9. Інші умови
9.1. Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін. 9.2. Ліцензіат має право
передавати свої права та обов’язки за Договором третій особі лише за умови отримання попередньої
письмової згоди Ліцензіара. Ліцензіар має право передати свої права та обов’язки за Договором за
умови обов’язкового повідомлення про це Ліцензіата. 9.3. Сторони погодилися, що будь-які
документи, інформація та будь-які відомості, що стали відомі Сторонам в процесі виконання
Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам, крім випадків, коли інше
передбачено законодавством України або Договором, або випадків правомірного використання такої
інформації відповідно до Договору.
9.4. Акцептуючи Договір Ліцензіат дає свою безумовну та абсолютну згоду на можливість аудіо
фіксування Ліцензіаром будь-яких телефонних розмов між Сторонами, їх співробітниками та/або
представниками, а також забезпечує повідомлення та отримання згоди від своїх
співробітників/представників щодо такого аудіо-фіксування та самостійно несе будь-які ризики та

відповідальність пов’язану з аудіо-фіксуванням розмов. Зазначене аудіо-фіксування розмов може
здійснюватися виключно з метою контролю якості використання комп’ютерної програми та має
конфіденційний характер, однак запис аудіо-фіксування розмов також може бути використано як доказ
при вирішенні спорів між Сторонами, в тому числі, в судовому порядку.
9.5. Укладення Договору не призводить до виникнення у Ліцензіата будь-яких майнових та/або
немайнових прав на комп’ютерну програму, крім випадків, коли інше передбачено Договором. 9.6.
Укладення Договору не призводить до виникнення у Ліцензіата будь-яких майнових та/або
немайнових прав на використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать Ліцензіару та/або
третім особам, крім випадків, коли інше передбачено Договором.
9.7. Укладенням Договору Сторони відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» надають одна одній безумовну згоду на збір, зберігання, обробку та використання
персональних даних, якими Сторони обмінюються в процесі укладення та виконання Договору з
метою виконання обов’язків за Договором.
9.8. Ліцензіар має право вносити зміни до Договору в будь-який момент на власний розсуд шляхом
розміщення нової редакції Договору на вебсайті. Такі зміни набирають чинності з моменту
розміщення нової редакції Договору на вебсайті, якщо інший строк набрання чинності не визначений
Ліцензіаром.
9.9. Ліцензіар гарантує, що має право надавати ліцензію і, що надання ліцензії не призведе до
порушення прав інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.
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9.10. Документи та інформація, пов’язані з використанням Ліцензіатом комп’ютерної програми,
зберігаються протягом 3 років з моменту спливу строку ліцензії або розірвання Договору, залежно від
того, що настане раніше, якщо інший строк не визначений чинним законодавством України.
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