
Загальні умови використання веб-сайту https://athletic-events.com/(далі – сайт), 

умови реєстрації у заходах на сайті, згода на обробку персональних даних та 

повідомлення про права 

Ці правила та умови визначають загальний порядок використання сайту, 

регулюють порядок реєстрації у заходах на сайті, повідомляють користувачів сайту 

про їх права щодо захисту їх персональних даних та підтверджують надання ними 

згоди на обробку персональних даних і розголошення адміністрацією сайту 

інформації про фізичну особу, яка може бути визнана як конфіденційна або є 

такою. 

І. Загальні умови використання сайту, умови реєстрації у заходах на сайті 

https://athletic-events.com/. 

1.1. Після відкриття реєстрації на захід особа, яка бажає прийняти участі у 

заході, має право зареєструватись на участь у ньому, заповнивши відповідну 

реєстраційну форму. 

1.2. Особа, яка зареєструвалась на участь у заході, здійснює оплату за 

відповідну реєстрацію у розмірі та на умовах, визначених у реєстраційній формі. 

1.3. Особа, яка реєструється на участь у заході, розуміє та погоджується, що 

організатор заходу на свій власний розсуд має право відкладати, скасовувати або 

змінювати захід у зв'язку із погодними умовами, стихійним лихом або іншими 

чинниками.  

1.4. Особа, яка реєструється на участь у заході, розуміє та погоджується, що 

збір за реєстрацію у заході не повертається, та зобов’язується не пред’являти 

жодних претензій, пов’язаних із змінами, скасуванням заходу та повернення 

реєстраційного збору. 

1.5. Будь-які консультації з приводу реєстрації у заходах на сайті 

https://athletic-events.com/, роботи сайту надаються в робочі дні та робочі часи 

адміністратора сайту. 

1.6. Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у заході, здійснюється на сайті, 

на якому можуть відбуватися збої, проводитись регламентні роботи, які 

ускладнюють або перешкоджають реєстрації. Адміністрація сайту не несе 

відповідальності, якщо з будь-яких причин сайт буде недоступним у будь-який час 

і на будь-який період. Особи (користувачі сайту), зобов’язуються не пред’являти 

жодних претензій щодо роботи сайту.  

1.7. Адміністрація сайту залишає за собою право скасувати або змінити 

діяльність, здійснювану сайтом, без попереднього повідомлення. 

1.8. Сайт і всі авторські права та інші права інтелектуальної власності 

стосовно всіх текстів, малюнків, логотипів, креслень, піктограм, зображень та 

інших матеріалів на цьому сайті (далі "Контент") є власністю адміністратора сайту 

або включені на сайт з дозволу відповідного власника. 
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1.9. Використання будь-якого Контенту сайту без письмового дозволу 

власника Контенту є суворо забороненим.  

ІІ. Згода на обробку персональних даних. 

2.1. Фізична особа (відвідувач, користувач, особа, яка 

реєструється/зареєструвалась на участь у заходах) усвідомлює і надає згоду на 

обробку своїх персональних даних адміністрацією сайту в рамках і з метою 

укладення та виконання правочинів, ініційованих нею, реалізації прав та обов’язків 

Сторін, що випливають з правочинів та/або вимог чинного законодавства, 

виконання інших ініційованих Сторонами правочинів відповідно до законодавства 

України; зобов'язується повідомляти у письмовій формі адміністрацію сайту про 

зміни її персональних даних. 

2.2. Фізична особа (відвідувач, користувач, особа, яка 

реєструється/зареєструвалась на участь у заходах) засвідчує, підтверджує та 

гарантує, що: 

- персональні дані на сайт були надані нею добровільно, чим підтверджує 

правомірність їх отримання;   

- надані персональні дані про фізичну особу є достовірними, а їх склад, обсяг, 

зміст відповідають вимогам законодавства та вищевказаній меті їх обробки та 

досягнутим між Сторонами домовленостям; 

- адміністрація сайту має право здійснювати передачу персональних даних 

про неї організаторам заходу, на який особа зареєструвалась; 

- належним чином повідомлена про її права, мету збору та обробки 

персональних даних про неї, а також про місцезнаходження володільців, 

розпорядника та третіх осіб, яким можуть бути передані для обробки її персональні 

дані; 

- адміністрація сайту, організатори заходів мають право обробляти 

персональні дані про неї безстроково. 

ІІІ. Збір та використання інформації про фізичну особу. 

3.1. Інформація, про яку йдеться в цих правилах, може бути персоніфікованою 

(безпосередньо стосуватися до конкретної особи чи асоціюється з нею) і 

неперсоніфікованою (інформація про відвідувача сайту, отримана без прив'язки до 

конкретної особи). 

3.2. Адміністрації сайту доступна інформація, що отримується наступним 

чином: 

при листуванні адміністрації з відвідувачами сайту за допомогою електронної 

пошти; 



інформація, що надається відвідувачами при реєстрації на сайті в рамках 

заходів, що проводяться адміністрацією сайту, опитувань, заявок, форм зворотного 

зв'язку, шляхом внесення записів до реєстраційних онлайн-форм; 

технічна інформація – інформація про Інтернет-провайдера відвідувача, IP-

адресу відвідувача, характеристиках використовуваного ПК і програмного 

забезпечення, інформація про завантажені і – вивантажені на сайт файли, тощо; 

фото- і відеоматеріали отримані, створені в рамках проведених спортивних 

заходів. 

3.3. Конфіденційною в розумінні цієї угоди може бути визнана лише 

інформація, що зберігається в базі даних сайту в зашифрованому вигляді і доступна 

для перегляду виключно адміністрації сайту. 

3.4. Інформація про особу, добровільно розміщена нею у загальних розділах 

сайту при заповненні реєстраційних форм і доступна будь-якому іншому 

користувачеві сайту, або інформація, яка може бути вільно отримана з інших 

загальнодоступних джерел, не є конфіденційною. 

3.5. Користувач або відвідувач погоджується з тим, що адміністрація сайту 

може використовувати інформацію відвідувача або користувача сайту для: 

надання послуг та клієнтської підтримки; 

покращення власних послуг, змісту сайту та реклами; 

повідомлення клієнта про новини, заходи, акції та інші спортивні заходи за 

допомогою SMS, електронних повідомлень, пошти тощо; 

створення та розповсюдження рекламних та інших інформаційних матеріалів. 

ІV. Повідомлення про права. 

4.1. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» 

повідомляємо, що персональні дані про Вас стають складовою частиною баз 

персональних даних адміністрації сайту, організаторів заходів. 

4.2. Метою отримання Ваших персональних даних є необхідність 

забезпечення в майбутньому реалізації прав та обов’язків як Ваших, так і 

адміністрації сайту, організаторів заходів, що випливають із Закону України «Про 

захист персональних даних», інших актів законодавства, чи ініційованого Вами 

правочину. 

4.3. Повідомляємо, що Закон України «Про захист персональних даних» 

наділяє Вас правами, що дозволяють Вам: 

1) знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних 

адміністрації сайту та організаторів заходів, яка містить персональні дані про Вас, 

її призначення та найменування, місцезнаходження осіб, які є володільцями цієї 

бази, та місцезнаходження розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення 



щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, 

встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних 

даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні 

дані, що містяться у базі персональних даних; 

3) на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаних базах 

персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження 

запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються 

Ваші персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших 

персональних даних, які обробляються; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із 

запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх 

персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних 

даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової 

втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням 

чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є 

недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до 

Уповноваженого або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства 

про захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.                         

4.4. Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про 

Вас можуть бути передані відповідним органам або особам на підставах, 

передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та обов’язків у сфері 

відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до 

чинного законодавства та/або умов договорів, укладених відповідно до закону, 

інших правочинів, і зокрема 

- податковим органам; 



- органам та суб’єктам господарювання, які проводять чи проводитимуть 

перевірки відповідно до чинного законодавства; 

- правоохоронним та іншим державним органам у відповідь на їхній 

офіційний запит, що стосується кримінального розслідування або передбачуваної 

протиправної діяльності; 

-  іншим особам чи органам у сфері реалізації прав та обов’язків Вас як 

споживача, адміністрації сайту, організаторів заходів, як володільців бази, до якої 

входять Ваші персональні дані. 

V. Безпека 

5.1. Адміністрація сайту використовує сучасні технології забезпечення 

конфіденційності персональних даних, інформації, отриманої з реєстраційних 

форм, яку залишають відвідувачі сайту, з метою забезпечення максимального 

захисту інформації. 

5.2. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, 

отриманої адміністрацією сайту в результаті відвідування фізичною особою 

(відвідувачем або користувачем) її сайту та / або заповнення реєстраційних форм, у 

тому числі і персональні дані користувачів, здійснюється адміністрацією сайту 

відповідно до законодавства України. 

VІ. Прикінцеві положення 

6.1. Відвідуючи сторінки сайту відвідувач автоматично приймає без обмежень 

і застережень ці загальні умови використання сайту та надає згоду на обробку 

персональних даних. Якщо ви не погоджуєтеся й не приймаєте ці Умови 

використання без обмежень і застережень, просимо вас залишити сайт. 

6.2. Створюючи особистий кабінет на сайті, заповнюючи форму реєстрації на 

участь у заході на сайті, відвідувач шляхом проставлення відповідної відмітки 

автоматично погоджується із відповідними умовами реєстрації у заходах на сайті 

https://athletic-events.com/, загальними умовами використання сайту, надає згоду на 

обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки 

та підтверджує, що повідомлений про свої права. 

6.3. Діяльність адміністрації сайту здійснюється відповідно до законодавства 

України. Будь-які претензії, суперечки, офіційні звернення будуть розглядатися 

виключно в порядку, передбаченому законодавством України. 

6.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або 

непрямі збитки, понесені користувачами або третіми сторонами, а також за 

втрачену вигоду в результаті використання сайту https://athletic-events.com/. 

6.5. Умови реєстрації у заходах на сайті https://athletic-events.com/ та загальні 

умови використання сайту можуть бути змінені адміністрацією сайту в 

односторонньому порядку. 
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6.6. Відвідувач несе відповідальність за всі налаштування, які необхідні йому 

для доступу до сайту. Відвідувач також несете відповідальність за забезпечення 

того, що всі особи, які мають доступ до сайту через його інтернет-з'єднання, 

ознайомлені з цими умовами й виконують їх. 

 

 

 


