
Договір   оферти  
 
Договір   на   реалізацію   інформаційного   продукту  
Фізична  особа  підприємець  Сафонова  Олена  Олексіївна,  яка  діє  на  підставі  свідоцтва  про  держ.  реєстрацію, з                
одного  боку,  і  акцептовавший  оферту,  постійно  розміщену  в  мережі  Інтернет  за  мережевою  адресою              
www.centerlegko.com.ua користувач  сайту  в  мережі  Інтернет www.centerlegko.com.ua  (а  також  інших  нішевих            
сайтів Фізичної  особи  підприємця  Сафонова  Олена  Олексіївна) уклали  цей  договір  на  реалізацію  інформаційного              
продукту   про   наступне.  

1.       Терміни   та   визначення  
1. У  цьому  договорі  на  реалізацію  інформаційного  продукту,  якщо  з  тексту  прямо  не  випливає  інше,  такі                

терміни   матимуть   такі   значення:  
«Вебінар»  Надання  інформаційних  послуг,  що  здійснюється  за  допомогою  віддаленого  доступу  через  мережу             
Інтернет,  що  проходить  в  режимі  реального  часу.  Вебінар  може  проводитися  у  формі  відео  або  аудіотрансляції,                
обміну  повідомленнями,  в  інших  формах.  Вебінар  може  передбачати  можливість  здійснення  зворотного  зв'язку  з              
особою,   що   надає   інформаційні   послуги.  
«Диск»  Сукупність  інформаційних  матеріалів  (текстів,  зображень,  аудіозаписів,  аудіовізуальних  документів)  в           
електронній   формі,   збережених   в   хмарному   сховищі   поштового   сервісу   або   записаних   на   CD   або   DVD   -   носій.  
«Договір»    Цей   договір   на   реалізацію   інформаційного   продукту.  
«Індивідуальне  посилання»  Унікальне  гіпертекстове  посилання,  що  дозволяє  отримати  доступ  до  Об'єкту            
реалізації   одноразово   або   обмежену   кількість   разів.  
«Інформаційний  курс»  Сукупність  інформаційних  матеріалів  (текстів,  зображень,  аудіозаписів,  аудіовізуальних          
документів)   в   електронній   формі.   Атрибути   файлів,   що   містять   Інформаційний   курс,   вказуються   на   Сайті.  
«Виконавець»     Фізична   особа   підприємець   Сафонова   Олена   Олексіївна  
Реквізити:  
Банк   отримувача:   АТ   «Райффайзен   Банк   Аваль»  
Код   Банку:   380805  
Отримувач:   ФОП   Сафонова   Олена   Олексіївна  
Код   одержувача:   2294313808  
Розрахунковий   рахунок:   26004590848  
Призначення   платежу:   Оплата   за   послуги   згідно   договору   оферти.  
«Об'єкт   реалізації»    Вебінар   і   /   або   Інформаційний   курс   і   /   або   Диск.   Вартість   Об'єкта   реалізації   вказана   на   Сайті.  
«Споживач»  Будь-яка  особа,  що  сплатила  вартість  Об'єкту  реалізації,  в  порядку,  передбаченому  Договором.  У              
разі  якщо  дії,  зазначені  в  пункті  2  Договору,  фактично  здійснені  іншою  особою,  вважається,  що  така  особа  діяла  в                   
інтересах   Споживача.  
«Сайт»  Сукупність  програм  для  електронних  обчислювальних  машин  та  іншої  інформації,  що  міститься  в              
інформаційній  системі,  доступ  до  якої  забезпечується  через  мережу  Інтернет  за  мережевою  адресою             
www.centerlegko.com.ua     (а   також   інших   нішевих   сайтів    ФОП   Сафонова   Олена    Олексіївна).  
«Сторони»    Виконавець   і   споживач.  
«Повідомлення  про  укладення  Договору»  Повідомлення,  яке  надсилається  Виконавцем  Споживачу  і           
підтверджує  факт  укладення  Договору,  а  також  містить  інформацію,  необхідну  для  отримання  Споживачем             
Об'єкту   реалізації.  

1. Всі  інші  терміни  та  визначення,  що  зустрічаються  в  тексті  Договору,  тлумачаться  Сторонами  відповідно  до               
чинного   законодавства   України.  

2. Назви  заголовків  (статей)  Договору  призначені  виключно  для  зручності  користування  текстом  Договору  і             
буквального   юридичного   значення   не   мають.  

2.       Порядок   укладення   Договору  
1.  Текст  Договору,  постійно  розміщений  в  мережі  Інтернет  за  мережевою  адресою www.centerlegko.com.ua             

містить  всі  істотні  умови  Договору  і  є  пропозицією  Виконавця,  укласти  Договір  з  будь-якою  третьою               
особою,  яка  використовує  Сайт,  на  зазначених  в  тексті  Договору  умовах.  Даний  договір  є  публічною               
офертою.  

2. Акцепт  оферти,  зазначеної  в  пункті  2.1  Договору,  здійснюється  Споживачем  шляхом  подальшого            
здійснення   наступних   дій:  

1. вибір  Об'єкту  реалізації  за  допомогою  натискання  кнопки  «Замовити»  або  іншої  кнопки  с  закликом  до               
дії   на   відповідній   сторінці   Сайту;  

2. внесення  в  форму  замовлення,  яка  з'являється  на  Сайті  після  вибору  Об'єкту  реалізації,  відомостей  про               
Споживача,  в  тому  числі  імені  Споживача,  адреси  електронної  пошти  та  номера  мобільного  телефону              
Споживача,  а  також  інших  відомостей,  необхідність  внесення  яких  передбачена  відповідною  формою            
замовлення;  
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3. натискання  кнопки  «Замовити»  або  іншої  кнопки  с  закликом  до  дії  в  заповненій  формі  замовлення.               
При  цьому  натисканням  кнопки  «Замовити»  або  іншої  кнопки  с  закликом  до  дії  Споживач  підтверджує               
факт   ознайомлення   та   цілковитої   згоди   з   умовами   Договору;  

4. оплата  вартості  Об'єкту  реалізації  за  допомогою  заповнення  спеціальної  форми  оплати  Об'єкту            
реалізації  та  здійснення  будь-яких  дій,  необхідних  для  перерахування  оплати  вартості  Об'єкту            
реалізації   Виконавцю.  

3. Договір  вважається  укладеним  з  моменту  оплати  Споживачем  вартості  відповідного  об'єкта  реалізації.            
Оплата  здійснюється  за  допомогою  сервісів,  доступних  на  Сайті.  При  цьому  оплата  вважається             
здійсненою   з   моменту   зарахування   відповідної   суми   грошових   коштів   на   рахунок   Виконавця.  

4. На  підтвердження  укладення  Договору  Споживачеві  на  адресу  електронної  пошти,  вказану  в  формі             
замовлення  відповідно  до  пункту  2.2.3  Договору,  протягом  1  (одного)  робочого  дня  з  моменту  оплати               
вартості  Об'єкту  реалізації  направляється  Повідомлення  про  успішне  замовленні,  що  є  також            
повідомленням   про   укладення   договору.  

3.       Предмет   Договору  
1. Залежно   від   вибору   Споживачем   Об'єкту   реалізації:  

1. Виконавець  зобов'язується  надати  Споживачеві  послуги  з  сторінки www.centerlegko.com.ua,  а  також           
інших   нішевих   сайтів   Виконавця,   в   тому   числі   при   необхідності,   шляхом   надання   доступу   до   вебінару;  

2. Виконавець   зобов'язується   передати   Споживачеві   Інформаційний   курс   в   електронному   вигляді;  
3. Виконавець  зобов'язується  передати  Споживачеві  у  власність  Диск,  а  також  інші  додаткові  матеріали             

(книги,   брошури   і   т.д.).  
4.       Надання   доступу   до   вебінару  

1. Вебінар  проводиться  Виконавцем  в  дату  і  час,  зазначені  на  Сайті,  а  також  в  Повідомленні  про  укладення                 
Договору.  При  цьому  в  разі,  якщо  інформація,  зазначена  на  Сайті,  відрізняється  від  інформації,  зазначеної               
в  Повідомленні  про  укладення  Договору,  Споживач  зобов'язаний  керуватися  інформацією,  вказаною  в            
Повідомленні  про  укладення  Договору.  Тривалість  вебінару  визначається  Виконавцем.  До  проведення           
вебінарів   Виконавець   має   право   залучати   будь-яких   осіб   на   власний   розсуд.  

2. Зміст  вебінару  визначається  Виконавцем  і  має  відповідати  опису  відповідного  Вебінари,  представленому            
на   Сайті.   Споживач   не   має   права   давати   будь-яких   вказівок   щодо   змісту   вебінар.  

3. Для  участі  у  вебінарі  Споживач  повинен  перейти  по  Індивідуальним  посиланням,  що  міститься  в              
Повідомленні  про  укладання  Договору.  Споживач  самостійно  забезпечує  себе  обладнанням,  необхідним           
для  участі  у  вебінарі.  Технологічний  майданчик  для  проведення  вебінарів  визначається  Виконавцем            
самостійно.  

4. У  разі  пропуску  вебінар,  в  тому  числі  частини  вебінар  з  причин,  незалежних  від  Виконавця,  Споживач  не                 
має  права  вимагати  повторного  проведення  вебінарів  або  доведення  до  його  відома  інформації,  що              
містилася  в  вебінарі,  в  іншій  формі.  При  цьому  інформаційні  послуги  вважаються  наданими  належним              
чином.  

5. В  ході  проведення  вебінарів  Споживач  має  право  задавати  питання,  які  стосуються  змісту  вебінар,  з               
використанням  відповідних  можливостей  технологічного  майданчика,  якщо  тільки  в  Повідомленні  про           
укладення  Договору  не  буде  вказано  іншого.  Такі  обмеження  можуть  встановлюватися  щодо  всього             
вебінар   або   його   частини.  

6. Виконавець  має  право  припинити  надання  послуг  у  разі  некоректної  поведінки  споживача,  що  заважає              
проведенню  вебінар.  Вартість  вебінар,  в  ході  якого  надання  послуг  було  призупинено,  не             
відшкодовується.  

5.       Передача   Інформаційного   курсу  
1. Передача  Інформаційного  курсу  здійснюється  протягом  5  (п'яти)  робочих  днів  з  моменту  укладення             

Договору   шляхом:  
1. направлення  Споживачеві  в  Повідомленні  про  замовлення  Індивідуальної  посилання  для  скачування           

Інформаційного   курсу   або;  
2. направлення  Інформаційного  курсу  за  адресою  електронної  пошти,  вказаною  у  формі  замовлення            

відповідно   до   пункту   2.2.3   Договору.  
2. Для  отримання  Інформаційного  курсу  відповідно  до  пункту  5.1.1  Договору  Споживач  з  моменту             

отримання  Індивідуального  посилання  переходить  по  Індивідуальному  посиланню,  після  чого  Споживач           
може  здійснити  скачування  Інформаційного  курсу.  З  моменту  переходу  Споживача  по  Індивідуальному            
посиланню   зобов'язання   Виконавця   по   передачі   Інформаційного   курсу   вважаються   виконаними.  

3. У  разі  якщо  передача  Інформаційного  курсу  здійснюється  в  порядку,  передбаченому  пунктом  5.1.2             
Договору,  Інформаційний  курс  вважається  переданим  з  моменту  відправки  Виконавцем  електронного           
листа,  що  містить  Інформаційний  курс,  за  адресою,  вказаною  у  формі  замовлення  відповідно  до  пункту               
2.2.3   Договору.  



4. Споживач  самостійно  забезпечує  себе  обладнанням,  необхідним  для  скачування  і  використання           
Інформаційного  курсу,  з  мінімальними  технічними  характеристиками,  зазначеними  в  Повідомленні  про           
укладення   Договору.  

5. Зміст  Інформаційного  курсу  визначається  Виконавцем  і  має  відповідати  опису  Інформаційного  курсу,            
представленому   на   Сайті.  

6.       Передача   Споживачеві   Диска  
1. Доставка  Диска  здійснюється  шляхом  надання  доступу  до  поштової  хмарного  сервісу,  або  з             

використанням  послуг  Служби  доставки.  Вартість  доставки  може  бути  включена  у  вартість  диска,  або              
оплачується   додатково.  

2. Виконавець   не   несе   відповідальності   за   дії   Служби   доставки.  
7.       Індивідуальні   посилання  

1. Будь-який  перехід  по  Індивідуальному  посиланню  вважається  здійсненим  Споживачем  або  третьою           
особою   за   дорученням   Споживача.  

2. Споживач  несе  ризики  використання  Індивідуальної  посилання  третіми  особами  без  згоди  споживача  в             
разі,  якщо  таке  використання  стало  можливим  внаслідок  невжиття  Споживачем  відповідних  запобіжних            
заходів,  в  тому  числі  невжиття  заходів  щодо  забезпечення  конфіденційності  пароля  до  адреси             
електронної   пошти,   на   яку   була   відправлена   Індивідуальна   посилання.  

8.       Права   на   результати   інтелектуальної   діяльності  
1. Виключні  і  особисті  немайнові  права  на  Сайт,  будь-які  результати  інтелектуальної  діяльності,  розміщені  на              

Сайті  або  містяться  в  Об'єктах  реалізації,  належать  Виконавцю  чи  іншим  особам,  які  уклали  з  Виконавцем                
угоду,  що  дає  йому  право  розміщувати  результати  інтелектуальної  діяльності  цих  осіб  на  Сайті,  в  Об'єктах                
реалізації   або   в   їх   складі,   і   охороняються   відповідно   до   чинного   законодавства.  

2. Дії  і  /  або  бездіяльність  Споживача,  що  спричинили  порушення  прав  Виконавця  або  спрямовані  на               
порушення  прав  Виконавця  на  Сайт,  Об'єкти  реалізації  або  їх  компоненти,  тягнуть  за  собою  кримінальну,               
цивільну   та   адміністративну   відповідальність   відповідно   до   законодавства.  

3. Всі  результати  інтелектуальної  діяльності,  що  містяться  на  Сайті  і  в  Об'єктах  реалізації,  можуть  бути               
використані  Споживачем  виключно  в  особистих  цілях.  Споживач  не  має  права  використовувати  такі             
результати   іншими   способами.  

9.       Досягнення   результату   та   відмова   від   відповідальності  
1. Виконавець  не  несе  відповідальності  за  практичну  застосовність  інформації,  що  міститься  в  Об'єктах             

реалізації.  
2. Виконавець  не  несе  відповідальності  за  досягнення  будь-яких  результатів,  пов'язаних  з  практичним            

застосуванням  інформації,  що  міститься  в  Об'єктах  реалізації.  Будь-які  рекомендації,  що  містяться  в             
Об'єктах   реалізації,   здійснюються   Споживачем   на   свій   ризик.  

3.  Виконавець  відмовляється  від  будь-яких  запевнень  і  гарантій,  надання  яких  може  іншим  чином  мати  на                
увазі,   і   відмовляється   від   відповідальності   щодо   Сайту,   вмісту   та   їх   використання.  

Ні   в   якому   разі   Виконавець   не   буде   нести   відповідальності   ні   перед   якою   стороною   за   будь-який   прямий,   
непрямий,   особливий   або   інший   непрямий   збиток   в   результаті   будь-якого   використання   інформації   на   цьому  
Сайті   або   на   будь-якому   іншому   сайті   Виконавця,   на   який   є   посилання   з   нашого   сайту,   виникнення  
залежності,   зниження   продуктивності,   звільнення   або   переривання   трудової   активності,   а   також   і   
відрахування   з   навчальних   закладів,   за   будь-яку   упущену   вигоду,   припинення   господарської   діяльності,  
втрату   програм   або   даних   в   Ваших   інформаційних   системах   чи   іншим   чином,   що   виникли   в   зв'язку   з  
доступом,   використанням   або   неможливістю   використання   Сайту,   Вмісту   або   будь-якого   пов'язаного   
інтернет-сайту,   або   непрацездатністю,   помилкою,   недоглядом,   перебоєм,   дефектом,   простоєм   в   роботі   або   
затримкою   в   передачі,   комп'ютерним   вірусом   або   системним   збоєм,   навіть   якщо   адміністрація   буде   явно   
повідомлено   про   можливість   такого   збитку.  
Споживач   погоджується   з   тим,   що   всі   можливі   суперечки   будуть   вирішуватися   в   порядку   медіації.  
Користувач   погоджується   з   тим,   що   норми   і   закони   про   захист   прав   споживачів   не   можуть   бути   застосовані   
до   консультацій   Виконавця   оскільки   він   не   робить   відплатних   послуг.   Використовуючи   даний   Сайт,   Ви  
погоджуєтесь   з   "Відмовою   від   відповідальності"   і   встановленими   Правилами   і   приймаєте   всю   
відповідальність,   яка   може   бути   на   Вас   покладена.  
Відмова   від   відповідальності   за   отримання   (збільшення)   прибутку   або   доходу   
Всі   заяви   про   отримання   або   збільшенні   прибутку   або   доходу,   а   також   приклади   отримання   (збільшення)   
прибутку   або   доходу,   які   можуть   бути   розміщені   в   майбутньому   або   вже   були   розміщені   раніше   на   даному   
сайті,   є   тільки   імовірною   оцінкою   можливого   заробітку   або   збільшення   Вашого   поточного   заробітку   і   не   
гарантують   його   отримання.   Вважаючи   очікуваний   прибуток   або   збільшення   майбутніх   заробітків   
гарантованими,   Ви   приймаєте   на   себе   також   ризик   її   неотримання.  
При   вказівці   конкретної   величини   доходу   і   використанні   її   щодо   особи   або   виду   бізнесу   як   заробленої   ними   



суми   не   гарантується   здобуття   вами   аналогічного   доходу.   Вважаючи   очікуваний   прибуток   або   збільшення  
майбутніх   заробітків   гарантованими,   Ви   приймаєте   на   себе   також   ризик   її   неотримання.  
Будь-які   заяви   або   подання,   розміщені   на   даному   сайті,   що   стосуються   можливого   отримання   прибутку,   не   
зважають   середньою   величиною   заробітку.  
Гарантії   того,   що   будь-які   попередні   успіхи   або   результати   попередньої   діяльності,   що   стосуються   отримання   
доходів,   можуть   використовуватися   в   якості   вказівки   на   наступні   фінансові   результати,   відсутні.  
Величина   доходу   і   її   грошовий   вираз   базуються   на   багатьох   факторах.   Виконавець   не   має   інформації   про   
успішність   Вашої   діяльності   в   майбутньому,   а   також   що   стосується   особисто   Вас   або   Ваших   анкетних   даних,   
про   використовувані   Вами   етичних   принципах,   ділових   навичках   або   алгоритмах   діяльності,   і   не   гарантує,   що   
випливає   звідси   ймовірності   отримання   будь-яких   великих,   малих   або   взагалі   будь   або   грошових   сум.  
Виконавець   не   гарантує   отримання   вами   аналогічних   сум.   Вважаючи   очікуваний   прибуток   або   збільшення   
майбутніх   заробітків   гарантованими,   Ви   приймаєте   на   себе   також   ризик   її   неотримання.  
Ведення   ділової   діяльності   через   інтернет   і   пов'язане   з   ним   отримання   прибутку   пов'язані   з   невідомими   
ризиками.   Рішення   про   заняття   подібними   видами   діяльності   не   може   ґрунтуватися   на   будь-якої   інформації,   
розміщеної   на   наших   продуктах,   що   стосується   наданих   нами   послуг,   представленої   на   цьому   веб-сайті,   і   має   
прийматися   виключно   з   урахуванням   можливих   значних   (або   незначних)   збитків   або   неотримання   прибутку.  
Всі   продукти   і   послуги   Виконавця   призначені   виключно   для   використання   в   освітніх   або   ознайомлювальних  
цілях,   підлягають   використанню   з   обережністю   і   під   наглядом   кваліфікованих   фахівців   (або   наставників).   До   
початку   діяльності   на   основі   даної   чи   іншої   інформації   необхідна   консультація   бухгалтера,   юриста   або   
професійного   консультанта.  
Споживачі   продукції   та   послуг,   відвідувачі   даного   веб-сайту   повинні   покладатися   на   свій   здоровий   
глузд   і   розраховувати   на   власні   сили   при   прийнятті   рішень,   що   стосуються   ведення   бізнесу.  

10.    Повернення   грошових   коштів  
1. Споживач  має  право  протягом  14  (чотирнадцяти)  календарних  днів  з  моменту  завершення  надання             

послуг  з  проведення  вебінарів,  моменту  виконання  зобов'язань  по  передачі  Інформаційного  курсу  або             
Диска  вимагати  повернення  вартості  Об'єкту  реалізації.  При  цьому  Споживач  повинен  відшкодувати            
Виконавцю   витрати   з   доставки   Диска.  

2. Для  повернення  вартості  Об'єкту  реалізації  відповідно  до  пункту  10.1  Договору  Споживач  зобов'язаний  в              
письмовій  формі  рекомендованим  листом  з  описом  вкладення  та  повідомленням  про  вручення            
відправити   Виконавцю   відповідну   заяву   із   зазначенням:  

1. прізвища,  імені,  по  батькові  споживача  (при  цьому  Виконавець  має  право  вимагати  від  Споживача              
надання   копії   документа,   що   посвідчує   особу   Споживача);  

2. дати   укладення   Договору;  
3. номера   Договору,   зазначеного   в   повідомленні   про   укладення   Договору;  
4. Об'єктів   реалізації,   вартість   яких   підлягає   поверненню.  

3. Повернення  коштів  у  випадках,  передбачених  Договором,  здійснюється  на  банківський  рахунок           
Споживача,  з  якого  кошти  були  перераховані  Виконавцю,  протягом  30  (тридцяти)  робочих  днів  з  моменту               
виникнення   підстав   для   повернення  

4. У  разі  неможливості  повернення  коштів  у  спосіб,  передбачений  пунктом  10.3  Договору,  Виконавець             
повідомляє  про  це  споживача  протягом  терміну,  встановленого  пунктом  10.3  Договору.  У  цьому  випадку              
повернення  грошових  коштів  здійснюється  в  місці  знаходження  Виконавця  на  вимогу  Споживача,  або             
іншим   способом,   додатково   узгодженому   Сторонами.  

5. Споживач,  який  реалізував  право,  передбачене  пунктом  10.1  Договору,  в  тому  числі  за  раніше              
укладеними  з  Виконавцем  договорами,  втрачає  право  використовувати  Сайт  в  будь-яких  цілях,  в  тому              
числі   з   метою   придбання   Об'єктів   реалізації.  

11.    Порядок   направлення   претензій  
1. Усі  спори,  розбіжності  і  претензії,  які  можуть  виникнути  у  зв'язку  з  виконанням,  розірванням  чи               

визнанням  недійсним  Договору,  Сторони  будуть  прагнути  вирішити  шляхом  переговорів.  Сторона,  у  якої             
виникли  претензії  і  /  або  розбіжності,  направляє  іншій  Стороні  повідомлення  із  зазначенням  виникли              
претензій   і   /   або   розбіжностей.  

2. Зазначене  в  пункті  11.1  Угоди  повідомлення  направляється  Споживачем  по  електронній  пошті  на  адресу              
centerlegko@gmail.com ,  а  також  направляється  Виконавцю  в  письмовому  вигляді  за  допомогою            
відправки  поштою  рекомендованим  листом  з  повідомленням  про  вручення  та  описом  вкладення.            
Повідомлення  повинно  містити  суть  висунутого  вимоги,  докази,  що  підтверджують  вимогу,  а  також             
відомості,   а   також   відомості,   передбачені   пунктами   10.2.1   -   10.2.3   Договору.  

3. Протягом  15  (п'ятнадцяти)  робочих  днів  з  моменту  отримання  оригіналу  зазначеного  в  пункті  11.1              
Договору  повідомлення,  за  умови,  що  дане  повідомлення  відповідає  положенням  пункту  11.2  Договору,             
Сторона,   що   отримала   його,   зобов'язана   направити   відповідь   на   це   повідомлення.  
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4. У  разі  якщо  відповідь  на  повідомлення  не  буде  отриманий  направила  повідомлення  Стороною  протягом              
30  (тридцяти)  робочих  днів  з  дати  направлення  відповідного  повідомлення,  або  якщо  Сторони  не  дійдуть               
згоди   щодо   виниклих   претензій   і   /   або   розбіжностей,   спір   підлягає   розгляду   в   порядку   медіації   в   Україні.  

12.    Обробка   персональних   даних   Споживача  
1. Укладаючи  Договір  і  вносячи  персональні  дані  в  форму  замовлення  на  відповідній  сторінці  Сайту               

www.centerlegko.com.ua  ( а  також  інших  нішевих  сайтів ФОП  Сафонова  Олена Олексіївна)  Споживач  робить             
внесені  персональні  дані  загальнодоступними.  Цим  Споживач  висловлює  свою  згоду  на  обробку            
внесених   ним   при   укладенні   Договору   персональних   даних.  

2.  Виконавець  при  обробці  персональних  даних  Споживача  зобов'язується  вжити  всіх  передбачених  чинним             
законодавством   заходів   для   їх   захисту   від   несанкціонованого   доступу.  

3. При  цьому  не  виключено,  що  в  результаті  певних  обставин  персональні  дані  Споживача  можуть  стати               
доступними  і  іншим  особам.  Цим  Споживач  погоджується  з  тим,  що  не  висуватиме  претензій  до               
Виконавця   в   зв'язку   з   цим,   з   огляду   на,   що   Споживач   робить   свої   персональні   дані   загальнодоступними.  

4. Крім  того,  справжнім  Споживач  погоджується  отримувати  від  Виконавця  інформацію,  в  тому  числі,  що  є               
рекламою,   за   вказаними   в   формі   замовлення   номеру   телефону   і   адресу   електронної   пошти.  

13.    Зміни   умов   Договору  
Сторони  погоджуються,  що  Договір  може  бути  змінений  Виконавцем  в  односторонньому  порядку  шляхом             
розміщення  оновленого  тексту  Договору  в  мережі  Інтернет  за  адресою  www.centerlegko.com.ua  Споживач             
підтверджує   свою   згоду   зі   змінами   умов   Договору   шляхом   використання   Сайту.  
 
Контактна   інформація:  
ФОП   Сафонова   Олена   Олексіївна  
08142,   Київська   область,   Києво-Святошинський   р-н,   
с.   Бобриця,   вул.   Козацька   62  
тел.   +380   90   47   250  
email:    centerlegko@gmail.com  
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