
УМОВИ КОРИСТУВАННЯ РОЗДІЛОМ «НАВЧАЙСЯ ТА ДІЛИСЬ» 

За допомогою цієї Платформи ми можемо надати вам доступ до простору, виділеного для 
контенту користувачів, такого як текст, фото, відео, думки і т. д. (далі – "Контент користувачів").  

Завантажуючи контент через цю функцію Ви погоджуєтеся з наступним:  

1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  
 
Розміщуючи Контент користувачів на Платформі, ви надаєте Нам безоплатну, безвідкличну, 
невиняткову, діючу у всьому світі і на період правового захисту прав на інтелектуальну власність, 
як визначено законодавством України і міжнародними договорами (включаючи будь-які наступні 
додаткові або змінені положення), ліцензію на відтворення, відображення, використання, 
копіювання, зміну, адаптацію, редагування, поширення, переклад, створення похідних робіт, 
включення в інші роботи, поширення такого Контенту (повністю або частково).  

Ви надаєте L'Oréal S.A. право використовувати ваше ім'я користувача, справжнє ім'я, 
зображення, подібність або іншу ідентифікаційну інформацію у зв'язку з будь-яким 
використанням Вашого Контенту Користувача. Це право на користування правами особистості 
надається на період п'яти (5) років для тих самих засобів масової інформації, які описані у 
нижчезазначеному положенні. 

L'Oréal S.A. може використовувати, відображати, відтворювати, розповсюджувати, передавати, 
комбінувати з іншими матеріалами, змінювати та/або редагувати Контент Користувача з 
юридичних та/або нормативних причин будь-яким способом, який він вважає за потрібне (при 
збереженні оригінального змісту) без жодних зобов'язань перед Вами. 

Вищезазначене використання дозволяється для всіх внутрішніх або зовнішніх, корпоративних чи 
фінансових цілей комунікації, реклами, а також для всіх суспільних відносин, історичних або 
архівних цілей компанії L’ORÉAL Group або її дочірніх компаній, її продукції та/або її брендів, 
зокрема, наступним чином:  
 

 Розміщення постів в усіх форматах, в необмеженій кількості,  

 Друкована преса, необмежена кількість публікацій,  

 Видавництво, необмежена кількість публікацій, зокрема, видання для цілей внутрішнього 
зв'язку, в тому числі продажів і мережі збуту (оптовики, роздрібні торговці, агенти, тощо), 
заходів, листівок для проведення конгресів, виставок, стендів...; комунікації бізнес-для-
бізнесу, у професійній пресі, на необмежену кількість публікацій та/або обсяги;  

 Електронні медіа, цифрові медіа, мультимедіа, Інтернет- та Інтранет-видавництва, за 
допомогою будь-яких веб-додатків (будь-який веб-додаток та/або посередник, 
включаючи соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter, YouTube або Dailymotion), 
необмежена кількість вставок та трансляцій,  

 з допомогою будь-яких рекламних медіа (у тому числі шляхом реклами в торгових точках 
і на брендовій продукції компанії L’ORÉAL Group (далі – "ЗМІ").  

 
Ви підтверджуєте та погоджуєтесь, що: (і) ви володієте усіма правами на контент, який ви 
поширюєте через Платформу (тут і далі - «Контент користувача») та/або вам була наданий дозвіл 
на таке поширення від особи/осіб, що має будь-які інтелектуальні або особисті права що до 
Контенту Користувача, що поширюється через Платформу щоб надати права в цьому документі;  
(іі) Ви та будь-яка інша особа (и), що з'являються в вмісті користувача, досягли 18 років; і (iii) 
використання L’Oréal вашого Контенту Користувача не порушить жодного закону або порушить 
права третьої сторони. L'Oréal S.A. має право розкривати вашу особу будь-якій третій стороні, 
яка стверджує, що Контенту Користувача порушує їхні права. 
 
Якщо Ваш Контент Користувача містить схвалення продукту або рекомендацію нашої продукції 
або послуг, ви також погоджуєтеся, що це є справжнім і точним вираженням вашої думки, що 



сформована від використання продуктів L'Oréal і що ви повідомили про отримання будь-якого 
безкоштовного продукту або інших стимулів в обмін на надання Вашого Контенту Користувача. 
 
Цим повідомляється, що вищезазначені соціальні мережі – це платформи, які належать третім 
особам і, відповідно, обіг і використання Контенту користувачів через соціальні мережі 
регулюються умовами використання, визначеними вказаними третіми особами. Тому, ми не 
будемо нести відповідальність за будь-яке використання Контенту нами або будь-якою третьою 
особою згідно з умовами, визначеними в соціальних мережах, включаючи, без обмеження, за 
обсягом і тривалістю ліцензійних прав; і видалення Контенту. Ви нестимете відповідальність за 
обробку будь-яких претензій третіх осіб, які стосуються використання Контенту у відповідності з 
умовами, визначеними соціальними мережами.  

Окрім цього, Ми нагадуємо вам, що на будь-який Контент можливі посилання в пошуковій системі, 
і тому доступ до неї здійснюється аудиторією за межами Веб-сайту. Ви визнаєте та погоджуєтеся 
з тим, що Контент Користувача може підлягати "вірусному" поширенню («сарафанне радіо») на 
веб-сайтах третіх сторін і що L'Oréal S.A. не несе відповідальності за будь-які претензії або дії в 
цьому відношенні. 

Ця авторизація дає Нам можливість адаптувати Ваш Контент Користувача як первісно 
зафіксований та/або зробити будь-яке таке роз'яснення до Контенту Користувача, яке Ми можемо 
вважати корисним, за умови, що у Контент Користувача не будуть змінені Ваші зображення або 
слова. 

Крім того, використання вмісту користувача може містити таку анонімну інформацію, як ваше 
місто, країну чи вік, та/або, якщо ви її свідомо надали, інформацію, яка дозволяє ідентифікувати 
Вас, наприклад, ваше ім'я або адресу електронної пошти. 

Ви погоджуєтеся, що L'Oréal S.A. не буде платити Вам за використання Вашого Контенту 
Користувача та/або за будь-які права інтелектуальної власності, пов'язані з ними. 

Будь-який такий Контент Користувача, який Ви можете опублікувати на даній Платформі має бути 
обрано Вами під Вашу відповідальність. Однак, ми хотіли б нагадати вам, що Контент 
Користувача не повинен суперечити чинному законодавству або прийнятим нормам моралі або 
принципам, викладеним у цьому документі. У зв'язку з цим, ми залишаємо за собою право 
видаляти в будь-який час будь-який такий Контент Користувача, який може не відповідати цим 
Умовам використання, включаючи Норми поведінки. 

Крім того, якщо Ви отримуєте доступ до Контенту Користувача, створеного іншим користувачем, 
Ви зобов'язані дотримуватися прав цього Користувача, і Ви, зокрема, не будете відтворювати 
або розповсюджувати згаданий Контент, опублікований через інші засоби масової інформації без 
попередньої згоди відповідного користувача. 

 
В разі, якщо Ви змінили думку, щодо поширення Вашого Контенту Користувача, будь ласка, 
скасуйте свою згоду, написавши на електронну пошту за адресою dpoukraine@loreal.com або 
скористайтеся формою зворотного зв’язку, що знаходиться на Платформі.  

Дані Умови Використання Сайту та Додатку можуть регулярно оновлюватися L’Oréal S.A., у 
зв'язку з чим, просимо ознайомлюватися з ними що разу при розміщенні Контенту Користувача.   

2. НОРМИ ПОВЕДІНКИ 
  

Ми підтримуємо цінності толерантності та повагу до оточуючих.  
З цієї причини, використовуючи цю Платформу, ви погоджуєтеся не:  
 

 Висловлювати будь-які расистські, насильницькі, ксенофобські, злісні, грубі, непристойні 
або протизаконні коментарі;  
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 Розповсюджувати будь-який контент, який може бути шкідливим, наклепницьким, 
несанкціонованим або таким, що порушує недоторканність приватного життя або право 
на гласність, підбурює до насильства, расової або міжнаціональної ворожнечі чи 
кваліфікується як грубе, непристойне поводження або підбурювання до вчинення інших 
злочинів або правопорушень;  

 Використовувати Платформу для політичних, пропагандистських цілей або з метою 
навернення до своєї віри;  

 Опубліковувати контент, що рекламує або просуває будь-які товари та/або послуги, 
конкуруючі з брендом (брендами), розміщеними на платформі;  

 Відводити Платформу від наміченої цілі, включаючи шляхом використання в якості 
сервісу для знайомств;  

 Поширювати будь-яку інформацію, яка може прямо або опосередковано призвести до 
номінальної і конкретної ідентифікації фізичної особи без попередньої і явної згоди, а 
саме: прізвище, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, генетичні, 
біометричні дані;  

 Поширювати будь-яку інформацію або контент, які можуть бути шкідливими для дітей;  

 Залякувати або переслідувати інших;  

 Вести незаконну діяльність, включаючи таку, що може порушувати чиї-небудь права 
щодо будь-якого програмного забезпечення, товарних знаків, фотографій, зображення, 
текстів, відео і т.д.;  

 Розповсюджувати контент (включаючи фотографії і відео), що зображують неповнолітніх.  
 

 
Публікуючи Контент Користувача ви заявляєте а гарантуєте, що:  

 Ви не будете покладати на L'Oréal S.A. або будь-яку особу, що діє від імені L'Oréal S.A. 
відповідальність за будь-які претензії або вимоги, пов'язані з використанням Вашого 
Користувацького Контенту; 

 Ваш контент відповідає цим Умовам Використання Сайту та Додатку; 

 Ви є автором публікації, що ви не крадете особу іншої особи, і ви не використовуєте 
неправдиву адресу електронної пошти або іншим чином не вводять в оману щодо 
походження вашого огляду; 

 Ваша посада є вашою оригінальною роботою і не порушує права інтелектуальної 
власності третіх осіб; 

 Весь контент, який ви публікуєте, є правдивим і точним. 

Ви також погоджуєтесь і гарантуєте, що ви не будете публікувати будь-який Контент Користувача: 

 містить будь-яку інформацію (включаючи ціноутворення) про конкурентів L'Oréal S.A. або 
їх продукції (а саме інших виробників та/або дистриб'юторів та/або продавців медичних 
та косметичних товарів); 

 за який ви отримуватимете будь-яку компенсацію або грошову вигоду від будь-якої 
третьої сторони або яка може бути розтлумачена як реклама або заклик до покупки (який 
може включати будь-який вміст, який спрямовує бізнес від L'Oréal S.A.); 

 що містить будь-які фактичні інструкції щодо створення комп'ютерних вірусів або інших 
потенційно руйнівних або шкідливих комп'ютерних програм або файлів; 

 що включає будь-яку інформацію, яка посилається на інші веб-сайти, URL-адреси, адреси 
електронної пошти, контактну інформацію або телефонні номери. 

МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО ОБМЕЖИТИ АБО ЗАКРИТИ ДОСТУП ДО ПЛАТФОРМИ 
ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ, ЩО ПОРУШУЄ ДАНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА ДОДАТКУ, 
ВІДМОВИТИСЯ ПУБЛІКУВАТИ, ЗМІНЮВАТИ, РЕДАГУВАТИ АБО ВИДАЛЯТИ БУДЬ-ЯКИЙ 



КОМЕНТАР, ЯКИЙ НА НАШУ ДУМКУ ПОРУШУЄ ДАНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА 
ДОДАТКУ. 

Також, ми залишаємо за собою право не публікувати:  

 контент, що дублюється; 

 пусті відгуки; 

 будь-який нерозбірливий контент (наприклад той, що містить випадкові набори символів 
або беззмістовні послідовності слів). 

Ми не можемо гарантувати, що Ви матимете змогу редагувати чи видаляти будь-який Контент 
Користувача, який ви опублікували.  
 
Якщо вам стало відомо про будь-який такий Контент користувачів, що може виправдовувати 
злочини проти людяності, підбурювати до расової ненависті та/або насильства, або стосуються 
дитячої порнографії, ви повинні негайно повідомити нам про це за наступною адресою 
електронної пошти: porada@loreal.com або відправити лист на наступну адресу: м.Київ, вул. М. 
Грінченка 4В, ТОВ «ЛОРЕАЛЬ Україна», вказавши в електронному листі/ листі дату, коли був 
виявлений вказаний контент, вашу особистість, URL-адресу, опис спірного контенту та 
ідентифікатор користувача його автора.  
Якщо ви вважаєте, що будь-який Контент користувачів порушує принципи, перераховані вище, 
ваші права або права третіх осіб (наприклад, будь-яке порушення, образа, порушення 
недоторканності приватного життя), ви можете відправити повідомлення на адресу електронної 
пошти: porada@loreal.com або відправити лист на наступну адресу: м.Київ, вул. М.Грінченка 4В, 
ТОВ «ЛОРЕАЛЬ Україна», вказавши в електронному листі/ листі дату, коли був виявлений 
вказаний контент, вашу особистість, URL-адресу, опис суперечливого контенту та ідентифікатор 
користувача його автора.   
 
Зазначене повідомлення має містити:  

 дату повідомлення; чи відправник є фізичною особою: прізвище, ім'я та по батькові, 
професію, адресу, дату і місце народження;  

 ім'я та адресу адресата або, якщо відправник юридична особа, найменування компанії та 
її юридична адреса;  

 опис і конкретне місце повідомлених фактів (наприклад, URL-посилання на відповідний 
контент;  

 причини, за якими такий контент має бути видалений, у тому числі вказівка на правові 
норми і кваліфікацію (обґрунтування), що застосовуються до фактів;  

 копія будь-якого листування, направленого автору або видавцю представленої 
інформації або діяльності, яку мають перервати, видалити або змінити, або виправдання, 
що з автором чи видавцем неможливо встановити контакт.  

 
Будь-яке неповне повідомлення не буде розглянуто.  
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Факт повідомлення про будь-який контент чи активність, як про незаконну для 
видалення вищезазначеного контенту чи активності або припинення його розповсюдження, через 
надання хибної або неточної інформації карається тюремним строком на один рік та штрафом у 
розмірі 15 000 Євро. 

У мірі визначеній Законом, дані Умови Використання Сайту та Додатку регулюються Законом 
України та будь-які позови щодо вищезазначеного знаходяться у юрисдикції компетентних судів 
України.  


