
Політика користувача 

Останнє оновлення 22.12.2022 

Терміни 

Terms of use — угода користувача (далі угода)– документ, в якому зазначаються права та обов'язки користувачів 

Сервісів. 

Надавач послуг — громадська організація, власник сервісів та їхнього контенту. 
Користувач — особа, якій виповнилося 18 років і користується Сервісами Надавача. 
Сервіс — цифровий актив, у вигляді вебсайту, мобільного застосунку або чат-боту, з якими взаємодіє Користувач. 
Вміст — інформація розміщена через Сервіси, може містити аудіовізуальний або текстовий формат наповнення.  

 

Предмет угоди між Надавачем послуг і Користувачем 

 

Ця угода визначає порядок взаємодії та умови надання доступу до цифрових продуктів Громадської організації 

«Цифрова підтримка психологічного здоровʼя» (далі по тексту «Надавач послуг»), зокрема до вебсайту my-

friend.in.ua та/або Telegram боту «Друг» (далі «Сервіс(-и)») Користувачеві, ґрунтуючись на його прагненні, бажанні і 

можливості скористатися послугами, а також на можливості Надавачем послуг надати Користувачу потрібну йому 

інформацію. 

Інформація, розміщена на цій сторінці є загальнодоступною. 

1. При використанні Сервісів, регульованих наданою угодою, Користувач погоджується дотримуватися всіх 

положень зазначених нижче. Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї угоди, він не може 

використовувати надані Сервіси.  

2. Згода на використання Сервісів означає, що Користувач, незалежно від статусу (фізична особа, юридична 

особа, фізична особа – підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв та погодився з 

умовами Угоди, які вказані нижче. 

3. Надавач послуг може вносити зміни, додавати або видаляти частини угоди в будь-який час, не 

повідомляючи персонально Користувача, але має зобов'язання оновлювати дату внесених змін. Такі зміни 

набувають чинності відразу після публікації.  

4. Якщо умови цієї угоди або будь-які його майбутні зміни, неприйнятні для Користувача, він може 

припинити використовувати його Сервіси. Якщо Користувач продовжує використовувати Сервіси або 

продовжить використовувати Сервіси після оновлення умов угоди, це означає прийняття таких умов або 

змін Користувачем. 

5. Надавач послуг може змінити, призупинити або припинити роботу будь-якого Сервісу в будь-який час, 

включаючи доступність будь-якої функціональності або його вмісту без попереднього повідомлення 

Користувача. 

Надання послуг 

 

1. Всі послуги надаються за умови «як є», без жодних гарантій і зобов'язань. 

2. Сервіси надаються Користувачам, які досягли 18 (вісімнадцятирічного) віку, в іншому випадку батьки або 

законний опікун зобов'язані ознайомитися з усіма пунктами цієї угоди, погодитися з ними на використання 

Користувачем Сервісів. 

3. Надавач послуг не несе відповідальності за зміст та достовірність відомостей, наданих Користувачем при 

використанні Сервісів. 

4. Надавач послуг зобов'язується прикладати всіх зусиль для очікуваної Користувачем роботи Сервісів 

5. Вміст Сервісів, призначено для особистого некомерційного використання. Всі опубліковані або доступні 

аудіовізуальні матеріали та текст захищені законом України про авторські і суміжні права та належать 

Надавачу послуг або 3-й стороні, визначеної в якості постачальника вмісту або правовласнику.  

6. Користувач зобов'язується дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права 

або обмеження, що містяться та відносяться до вмісту Сервісів.  



7. Вміст Сервісів захищено авторськими правами, товарними знаками, комерційною таємницею, правами на 

масиви/бази даних та іншими інтелектуальними або майновими правами згідно із законодавством 

України та міжнародним правом.  

8. Дозволяється використовувати вміст Сервісів лише для особистого  використання. 

9. Надавач послуг – власник Сервісів, не є медичним закладом та для здійснення своєї діяльності не потребує 

ліцензії чи акредитації відповідно до законодавства України. 

10. Користувач несе повну відповідальність за вміст своїх відповідей та/або повідомлень відповідно до 

законів України та міжнародного права. 

11. Вміст Сервісів може містити посилання на інші зовнішні веб-ресурси чи соціальні мережі. Надавач послуг 

не керує цими даними, не приймає на себе відповідальність за їх вміст і не несе відповідальності за 

доступність зовнішніх ресурсів. 

Суворо забороняється 

1. За допомогою спеціалізованого програмного забезпечення завантажувати, надсилати або іншим чином 
публікувати шкідливі програми, віруси, шпигунське або будь-яке інше шкідливе програмне забезпечення 
чи файли, проводити реверс-інжиніринг, розшифровувати чи іншим чином втручатися в роботу Сервісів. 

2. Використовувати програмне забезпечення для парсингу даних або будь-які інші сервіси, призначені для 
отримання даних з використанням автоматизованих засобів; 

3. Використовувати програмне забезпечення що порушує  цілісність, конфіденційність і доступність Сервісів. 

4. Штучно збільшувати навантаження на інфраструктуру Сервісів (DoS/DDoS атаки, аномальні запити до баз 
даних та ін.). 

Участь у подібних заходах може спричинити за собою цивільні, кримінальні та/або адміністративні позови, 
штрафи або санкцій проти Користувача і тих, хто йому сприяє у протиправних діях. 

Доступ до інформації про Користувача 

1. Інформація, надана Користувачем є конфіденційною.  

2. Надавач послуг використовує інформацію про Користувача виключно для забезпечення якісного і 
належного надання послуг. 

3. Надавач послуг зобов’язується належним чином зберігати інформацію про Користувача згідно чинного 
законодавства України та міжнародного права.  

Користувач ознайомився і визнає умови цієї угоди до початку користування Сервісами. 

Зворотній зв'язок 

Якщо у вас виникли питання, або ви маєте будь-які інші зауваження чи коментарі: support@psychological-

health.in.ua  
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