
Правила користування сайтом 

 

Дані правила поширюються на всіх (як справжніх, так і майбутніх) відвідувачів і 

користувачів сайту https://slyoza.com.ua/ (надалі – сайт). Використовуючи сайт та матеріали сайту, 

користувач висловлює свою згоду з даними правилами.  

Уважно прочитайте ці Правила користування сайтом (надалі – Правила), які регулюють 

відносини щодо його використання. 

 

1. Загальна інформація 

 

Дія правил користування цим сайтом поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб.  

Компанія ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН», код ЄДРПОУ 41941076 (надалі 

іменується «Власник») залишає за собою право змінювати дані, послуги та продукцію в будь-який 

час без попереднього повідомлення. Посилання на продукцію і послуги третіх осіб робиться в 

інформаційних цілях. 

З питань, пов'язаних з використанням сайту, ви можете звернутися до нас. Контактна 

інформація для звернень: 

Власник: ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН». 

Адреса: 03127, Україна, Київ, Голосіївський проспект 132. 

URL сайту: https://slyoza.com.ua/  

E-mail: office@ffd.com.ua  

Номер телефону: +38 (044) 29-00-308 

 

2. Доступ до сайту 

 

Доступ до сайту є вільним. 

У разі, якщо вам стане відомо, повідомте нам про будь-які порушення дійсних Правил або 

шахрайські дії щодо сайту та матеріалів сайту. За наявності фактів порушення Правил, залишаємо 

за собою право обмежити доступ до сайту.  

Плата за доступ і використання Інтернету покривається за ваш рахунок. 

 

3. Права інтелектуальної власності 

 

Сайт, його елементи (знаки, бренди, зображення, тексти, відео і т.д.) та, розміщені на ньому, 

матеріали  захищаються правами на інтелектуальну власність. Будь-яке використання, копіювання 

або відтворення сайту чи будь-яких його елементів чи матеріалів, у будь-яких засобах масової 

інформації заборонено. 

Копіювання, відтворення, зміни сайту заборонені. За наявності доступу до сайту, з 

можливістю редагування зображень (в тому числі проходження тестів), ви надаєте згоду та 

підтверджуєте, що такий сайт використовується виключно для особистого користування 

відповідно до його цільового призначення. Використання сайту у спосіб, що може завдати шкоди 

честі, репутації або правам Власника чи третіх осіб заборонено. 

 

 

4. Матеріали та інформація на сайті 

 

Продукція, представлена на цьому сайті, не пропонується для продажу, але надає загальне 

уявлення про асортимент продукції та послуг, які представляє Власник.  

Поради та рекомендації, надані на цьому сайті та/або засоби тестування, які можуть бути 

доступні, є лише симуляціями, призначеними для орієнтації. Вони надають інформацію для суто 

ілюстративних цілей і ні в якому разі не замінюють медичного діагнозу, клінічних консультацій 

та медичного лікування. 

Відповідно, ми не можемо гарантувати вам повного задоволення від користування рекомендацією 

при використанні продукції і не несемо відповідальності за будь-які подальші ваші дії.  

Для якісного користування нашою продукцією з метою отримання додаткової інформації або 

в разі будь-яких сумнівів, - рекомендуємо вам проконсультуватися з вашим лікарем.  

https://slyoza.com.ua/
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Гіпертекстові посилання, які можуть містяться на сайті, можуть привести вас на веб-сайти 

(веб-сайти) третіх осіб, які ми не контролюємо. Наявність гіпертекстових посилань на сайті з є 

виключно з метою полегшити користування мережею Інтернет, а перехід на сторонні сайти (веб-

сайти) є вашим власним рішенням і вашою відповідальністю. 

 

5. Персональні дані 

 

Персональні дані можуть збиратися: 

• при реєстрації на сайті; 

• при надсиланні на нашу адресу листів, в тому числі електронних листів; 

• при проходженні тестів; 

• при участі в опитуваннях або дослідженнях. 

Відповідно до вимог чинного законодавства, ви маєте право доступу, виправлення і 

видалення будь-яких даних, які можуть стосуватися вас. Ви можете скористатися цим правом у 

будь-який час, надіславши нам повідомлення, додавши копію документу, що посвідчує та 

ідентифікує вас за наступною адресою: 03127, Україна, Київ, Голосіївський проспект 132.  

Додаткова інформація про обробку персональних даних міститься за посиланням: 

____________. 

 

6. Cookies 

 

Файли cookies – це невеликі файли, які зберігаються на вашому пристрої, в той час як ви 

переглядаєте сайт (наприклад, переглянуті сторінки, дата і час такого доступу, тощо), та які 

можуть бути розглянуті, коли ви знову переходите на той самий сайт. 

 

7. Зміна інформації та матеріалів сайту  

 

Ми можемо вносити зміни у матеріали та інформацію, що міститься на сайті, а також дійсні 

Правила користування сайтом, в тому числі з метою додержання законодавства та/або Правил 

та/або для покращення роботи сайту. 

Про внесення будь-яких змін вам надсилається повідомлення з сайту. Якщо зміна вимагає 

вашої прямої згоди, ваше подальше використання сайту означає вашу згоду з новими Правилами. 

 

8. Відмова від відповідальності 

 

Ми зробимо все можливе, щоб у вас був доступ до сайту в будь-який час.  

Ми не можемо гарантувати постійну наявність і доступність сайту. 

Доступ до сайту може бути призупинений повністю або частково, Ми можемо бути 

зобов'язані негайно призупинити доступ до веб-сайту повністю або частково з метою його 

технічного обслуговування. 

З огляду на можливість ненадійної роботи Інтернету та ІТ або телекомунікаційних мереж, - 

не можемо надати жодних гарантій і не несемо відповідальність за будь-які збитки, що можуть 

стосуватися використання Інтернету та IT або телекомунікаційних мереж, включаючи, без 

обмеження: 

• Погана передача та/або прийом будь-яких даних та/або інформації через мережу 

Інтернет; 

• Будь-які зовнішні вторгнення або комп'ютерні віруси; 

• Будь-яка помилка обладнання прийому або мереж зв'язку; 

• Будь-яка така несправність мережі Інтернет, що може перешкоджати правильній роботі 

сайту. 

Нарешті, наша відповідальність обмежується покриттям прямих збитків, за винятком будь-

яких інших збитків або втрат. А саме, будь-які непрямі збитки, пов'язані з, без обмеження, будь-

якою втратою прибутку, доходів або ділової репутації.  

 

 



9. Використання плагінів соціальних мереж та модулів, вбудованих у соціальні мережі 

Технічне оснащення сторінок нашого веб-сайту включає в себе плагіни соціальної мережі 

facebook.com, instagram.com, Telegram, Viber. Якщо Ви відвідуєте одну з наших веб-сторінок, 

оснащену таким плагіном, ваш Інтернет-браузер безпосередньо підключить Вас до відповідних 

серверів і на екрані відобразиться плагін, зареєстрований через ваш браузер. Плагін передаватиме 

на відповідний сервер дані про те, які саме наші веб-сторінки Ви відвідали. Якщо Ви маєте 

обліковий запис і Ви зайшли у систему під своїм аккаунтом, під час відвідування нашої веб-

сторінки відповідний соціальний сервіс соціальної мережі може пов'язувати цю інформацію з 

Вашим аккаунтом. 

На наших інтернет-сторінках передбачено можливість вбудовування модулів («вбудовані 

модулі») для соціальних мереж facebook.com, instagram.com, Telegram, Viber.  

Для підвищення ступеню захисту ваших даних під час відвідання наших веб-сторінок ці 

вбудовані модулі працюють, як кнопки, що активуються подвійним кліком миші. Така форма 

вбудовування передбачає, що при переході на будь-яку сторінку з нашого сайту, який містить такі 

вбудовані модулі, ви не будете автоматично підключені до серверів провайдерів. Лише у тому разі, 

якщо ви активуєте вбудований модуль і цим дозволите передачу даних, браузер створить пряме 

з’єднання  з серверами провайдерів. Вміст різних вбудованих модулів у подальшому передається 

відповідним провайдером безпосередньо у ваш браузер і виводиться на екран вашого комп’ютера. 

Інформацію про збір та використання даних відповідними соціальними мережами, а також 

про права і можливості захисту персональних даних в даному контексті можна знайти в розділі 

про захист персональних даних на сайті відповідних соціальних мереж. 

 

10. Вирішення спорів, законодавство, що застосовується 

Відносини, що виникають при користування сайтом, регулюються чинним законодавством 

України. 

Спори та суперечки, що виникають з дійсних Правил чи пов’язані з ними вирішуються 

шляхом переговорів, а у випадку неможливості вирішити спір чи суперечку, - у содовому порядку 

із застосуванням матеріального та процесуального права України.   

  

 
 
 
 


