ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
ВЕБ-САЙТУ НЕСТЛЕ
Компанія ТОВ «Нестле Україна» (далі «Нестле», «компанія Нестле»,
«компанія») відповідально ставиться до дотримання прав кожного
відвідувача наших веб-сайтів на конфіденційність персональних даних і
вживає заходи із захисту будь-якої інформації, яку Ви надаєте нам. Дякуємо
що завітали на наш веб-сайт. Будь ласка, уважно прочитайте Положення
та умови, що містяться в цьому документі, бо використання цього
веб-сайту свідчить про те, що ви прийняли наведені Положення та умови.
Тут і надалі терміни «ми», «нас», «наш», «Nestlé Group» та «Nestlé»
стосуються концерну Nestlé S.A, ТОВ «Нестле Україна» та інших дочірніх
компаній Nestlé S.A відповідно до контексту. «Ви» відноситься до будь-якої
особи, що заходить на веб-сайт і/або використовує його.
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ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ВЕБ-САЙТУ

Будь-яка особиста інформація або матеріали надіслані на веб-сайти «Nestlé
Group» підпадають під дію політики «Nestlé Group» щодо конфіденційності та
захисту персональних даних, розміщеної на цьому веб-сайті.
Точність, повнота та актуальність наданої інформації.
Ми намагаємось підтримувати інформацію на цьому веб-сайті максимально
повною та достовірною, але не несемо відповідальності за те, що вона може
бути неточною чи неповною. Спираючись на будь-які матеріали цього
веб-сайту, ви дієте на свій страх і ризик. Ви погоджуєтесь з тим, що
відстеження будь-яких змін у матеріалах та інформації на цьому веб-сайті є
вашою відповідальністю.
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ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ

Будь-яка неособиста інформація чи матеріали, передані на цей веб-сайт
електронною поштою чи іншим чином, включаючи будь-які дані, питання,
коментарі, пропозиції та інше буде розглядатися як не конфіденційні та такі
що не підлягають праву власності. Будь-що, що ви передаєте чи пересилаєте
стає власністю «Nestlé Group» і може використовуватися з будь-якою метою,
включаючи, але не обмежуючись, відтворення, розголос, передачу,
публікацію, транслювання та розміщення на веб-сайті. Крім того, «Nestlé
Group» може використовувати з будь-якою метою (включаючи, але не
обмежуючись, розробку, виробництво, рекламу та маркетинг продукції) ідеї,

художні твори, винаходи, розробки, пропозиції або концепції, що містилися у
будь-якому повідомленні від вас, надісланому на цей веб-сайт. Таке
використання інформації не підлягає відшкодуванню стороні, що надає її.
Надаючи інформацію ви також гарантуєте, що є власником наданого
матеріалу, що він не є наклепницького характеру і що «Nestlé Group»,
використовуючи його не порушує будь-які права третьої сторони і будь-яке із
застосовуваних законодавств. «Nestlé Group» не зобов’язана
використовувати надану інформацію.
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ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

® Зареєстрована торговельна марка Société des Produits Nestlé S.A.. Всі
права захищено.
Всі авторські права та права інтелектуальної власності в усіх текстах,
зображеннях та інших матеріалах цього веб-сайту є власністю Nestlé Group
або включені за згодою відповідних власників.
Ви можете на умовах, передбачених цим Положенням, переглядати цю
веб-сторінку, відтворювати уривки змісту шляхом друку матеріалів,
збереження інформації на жорсткий диск з метою надання цієї інформації
іншим особам. Це можливо тільки за умови, що ви залишите незмінними усі
помітки щодо авторських та інших прав власності, а також на таких копіях
буде стояти примітка про зареєстровану торгову марку, що наведена вище.
Жодна репродукція будь-якої частини цього веб-сайту не може продаватися
або розповсюджуватися для комерційних цілей, а також не може бути змінена
або використана у будь-якій іншій праці, публікації або на іншому веб-сайті.
Зареєстровані торговельні марки, логотипи та знаки обслуговування (разом
«Торговельні марки») розміщені на цьому веб-сайті є власністю Société des
Produits Nestlé S.A., яка є частиною «Nestlé Group». Ніщо на цьому веб-сайті
не може інтерпретуватися як право чи дозвіл використовувати будь-яку із
торговельних марок, що знаходяться на цьому веб-сайті. Суворо
забороняється використовувати торговельні марки чи будь-який інший
матеріал цього веб-сайту не у відповідності із дійсними «Положеннями та
умовами». Також нагадуємо, що «Nestlé Group» буде рішуче захищати свою
інтелектуальну власність за всією суворістю закону.
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ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ВЕБ-САЙТИ

Посилання на веб-сайтах «Nestlé Group» можуть привести вас на веб-сайти
сторонніх компаній, за межами мережі та систем «Nestlé Group» і у цьому
випадку «Nestlé Group» не бере на себе відповідальність за зміст, точність
інформації та функціонування цих веб-сайтів. «Nestlé Group» надає такі
посилання добровільно і не може бути відповідальною за будь-які зміни на
веб-сайтах сторонніх компаній. Розміщення будь-якого посилання на інший

веб-сайт не означає, що «Nestlé Group» схвалює чи підтримує його. Ми
наполегливо рекомендуємо вам ознайомлюватися та уважно читати юридичні
примітки та положення щодо конфіденційності усіх інших веб-сайтів, які ви
відвідуєте.
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ГАРАНТІЇ ТА ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ви користуєтесь цим веб-сайтом виключно на свій страх та ризик.
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ГАРАНТІЇ

Цей веб-сайт надається вам «Як є» та «Як доступний», тому «Nestlé Group»
не дає будь-яких, чи то прямих, чи не виражених прямо, статутних чи інших
(включаючи гарантії товарної якості і придатності для специфічних цілей)
гарантій, а також гарантій чи тверджень, що матеріали на цьому веб-сайті є
повними, точними, достовірними, вчасно поновлюваними, що не порушують
права третіх сторін; що доступ до даного веб-сайту буде безперервним чи
відбуватиметься без помилок, що цей веб-сайт є незаражений вірусами, а
також захищеним; що будь-яка порада чи думка отримана від «Nestlé Group»
на цьому веб-сайті є безпомилковою, і на яку можна покластися; будь-які
твердження чи гарантії щодо перерахованого однозначно відхиляються.
Зауважте, що окреме законодавство може не дозволяти виключення
непрямих гарантій, тож деякі з вищезгаданих виключень можуть не
стосуватися вас. Будь ласка, ознайомтеся із своїм національним
законодавством.
Ми залишаємо за собою право у будь-який час, без попереджень, обмежити
чи заблокувати вам доступ до цього веб-сайту чи до будь-яких його функцій,
чи його частин.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ані «Nestlé Group», ані будь-яка інша третя сторона, залучена до створення,
розробки або випуску цього веб-сайту від нашого імені, не несе
відповідальність або будь-які зобов’язання за будь-які прямі, ненавмисні,
послідовні, непрямі або штрафні збитки, витрати, втрати або зобов’язання,
що виникли через ваш доступ до, використання, неможливість використання,
зміну змісту цього веб-сайту або будь-якого іншого веб-сайту, посилання на
який ви знайшли на цьому веб-сайті, або через будь-які наші дії чи
бездіяльність в результаті отриманого від вас електронного повідомлення.
Ані «Nestlé Group», ані будь-яка інша сторона, залучена до створення,
розробки або випуску цього веб-сайту не несе відповідальності за підтримку
матеріалу та послуг, що надаються на ньому, чи за внесення виправлень,
оновлення інформації або повідомлень про них. Усі матеріали на цій
веб-сторінці можуть бути зміненими без попереднього повідомлення про це.

Крім того, «Nestlé Group» не має жодних зобов’язань через або не несе
відповідальності за будь-які збитки, понесені через зараження вірусами, які
можуть інфікувати ваше комп’ютерне або інше обладнання, внаслідок
використання, доступу до або завантаження вами будь-якої інформації з
цього веб-сайту. Вирішивши завантажити матеріали з цього веб-сайту, ви
дієте на свій страх і ризик.
У межах, що допускається усіма застосовуваними законодавствами, ви явно
відмовляєтеся від усіх претензій у відношенні «Nestlé Group», її директорів,
співробітників, постачальників і програмістів, які можуть виникнути через
використання вами цього веб-сайту чи доступу на нього.
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ЗАБОРОНИ

Вам забороняється робити будь-які дії, які «Nestlé Group» на свій розсуд може
вважати недоречними і/або дії, що можуть вважатися незаконними чи є
забороненими будь-яким із застосовуваних до цього веб-сайту законодавств,
включаючи, але не обмежуючись наступними:
Будь-яка дія, яка є порушенням прав конфіденційності (включаючи
завантаження особистої інформації без згоди відповідної особи) або інших
законних прав людини;
Використання цього веб-сайту, щоб обмовити або зганьбити «Nestlé Group», її
працівників або будь-яких інших осіб, чи для дій, що дискредитують добре ім’я
«Nestlé Group»;
Завантаження на веб-сайт файлів, що містять віруси, які можуть завдати
шкоди власності «Nestlé Group» або власності інших осіб;
Розміщення та передача на цей веб-сайт будь-якого несанкціонованого
матеріалу, включаючи, але не обмежуючись матеріалом, який на нашу думку
може призвести до порушення безпеки систем та мереж «Nestlé Group» і
третіх сторін, або такий, що носить наклепницький, расистський,
непристойний, погрожуючий, порнографічний характер, або іншим чином
являється незаконним.
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ЮРИСДИКЦІЯ І ЗАСТОСОВУВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Для національних веб-сайтів
Для веб-сайтів на яких пропонуються товари
Продукти, матеріали, пропозиції та інформація на цьому веб-сайті призначена
тільки для користувачів та споживачів з України. «Nestlé Group» не дає
гарантій, що продукти і матеріали цього веб-сайту доступні та актуальні,
відповідно, поза межами України. Будь-ласка, зв’яжіться із нашим локальним
дистриб’ютором для отримання інформації про доступні у вашій країні
продукти. Зображення продуктів на цьому веб-сайті є тільки їх візуальними
відображеннями і не передають їх дійсні розміри, кольори упаковки і т. п.

Ви і «Nestlé Group» погоджуєтесь, що будь-які суперечки чи претензії, що
можуть виникнути у зв’язку із чи внаслідок використання цього веб-сайту
будуть вирішуватися керуючись положеннями українського законодавства у
судах України.
Для інформаційних веб-сайтів
Матеріали та інформація на цьому веб-сайті призначена тільки для
користувачів з України. «Nestlé Group» не дає гарантій, що матеріали та
інформація цього веб-сайту актуальні поза межами України
Ви і «Nestlé Group» погоджуєтесь, що будь-які суперечки чи претензії, що
можуть виникнути у зв’язку із чи внаслідок використання цього веб-сайту
будуть вирішуватися керуючись положеннями українського законодавства у
судах України.
Для глобальних веб-сайтів
Для веб-сайтів на яких пропонуються товари
«Nestlé Group» не дає гарантій, що продукти і матеріали цього веб-сайту
доступні та актуальні, відповідно, у кожній країні звідки можна зайти на цей
веб-сайт. Будь-ласка, зв’яжіться із нашим локальним дистриб’ютором, щоб
отримати інформацію про наявність продуктів у вашій країні. Зображення
продуктів на цьому веб-сайті є тільки їх візуальними відображеннями і не
передають їх дійсні розміри, кольори упаковки і т. п.
Ви і «Nestlé Group» погоджуєтесь, що будь-які суперечки чи претензії, що
можуть виникнути у зв’язку із чи внаслідок використання цього веб-сайту
будуть вирішуватися керуючись положеннями швейцарського законодавства
у судах Швейцарії.
Для інформаційних веб-сайтів
«Nestlé Group» не дає гарантій, що матеріали та інформація цього веб-сайту є
актуальними чи доступними у всіх країнах чи на всіх мовах.
Ви і «Nestlé Group» погоджуєтесь, що будь-які суперечки чи претензії, що
можуть виникнути у зв’язку із чи внаслідок використання цього веб-сайту
будуть вирішуватися керуючись положеннями швейцарського законодавства
у судах Швейцарії.
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ФАЙЛИ COOKIES

Нестле використовує технологію моніторингу (файли cookies). Порядок та
положення щодо використання файлів cookies викладені у політиці «Nestlé
Group» щодо конфіденційності та захисту персональних даних, розміщеній на
цьому веб-сайті.
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ОНОВЛЕННЯ ДІЙСНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА УМОВ

Ми залишаємо за собою право робити будь-які зміни та виправлення до цього
документу. Будь ласка, відвідуйте цю сторінку час від часу для перегляду цієї
та нової додаткової інформації.
Всі права захищено © Société des Produits Nestlé S.A. 2011

