1.
Юридична угода
Будь ласка, ознайомтеся з нашою юридичною угодою для подальшої успішної роботи
з нами. Ви автоматично підтверджуєте інформовану згоду продовжуючи
користування послугами Quests.
1.1.

Ця Угода використання Quests (далі “Quests”, “Платформа”, “Ми”)
разом з додатковими угодами, які стосуються послуг і функцій,
представлених на сайті https://questsapp.com/ та мобільних додатках
“Quests - Adventures nearby!”, формують загальні умови та правила, що
стосуються кожного Користувача (“Ви” або “Вас” ).

1.2.

Угода Quests являє собою обов'язковий юридичний договір між
компанією “QUESTS INC”, і Вами у зв'язку з використанням будь-яких
послуг Quests.

1.3.

Ви маєте право відвідувати сайт, мобільні додатки та/або
користуватись послугами Quests лише якщо повністю погоджується з
Угодою Quests. Якщо Ви користуєтесь будь-якими ресурсами Quests, це
означає, що Ви підтверджуєте інформовану згоду з цією Угодою
використання та будь-яким іншими додатками до цієї Угоди,
пов'язаними з використанням будь-яких послуг Quests.

1.4.

У разі якщо Ви приймаєте умови цієї Угоди від імені компанії,
організації або освітньої установи, відомства, агентства або іншого
державного
органу
("Юридична
особа"),
діючи
в
якості
уповноваженого представника такої юридичної особи, Ви стверджуєте і
гарантуєте, що маєте права й повноваження, представляти цю
юридичну особу.

1.5.

Якщо Ви не уважно прочитали, повністю не зрозуміли або не
погоджуєтеся з Угодою Quests, Ви повинні негайно залишити сайт або
мобільний додаток Quests і припинити користування послугами Quests.

1.6.

Користуючись Quests, Ви визнаєте, що ознайомилися з Політикою
конфіденційності,
яка
доступна
за
посиланням
https://questsapp.com/documents/policy.pdf
(“Політика
конфіденційності”).

2.
Визначення термінів
Ознайомтесь будь-ласка з термінами, які ми використовуємо, для того, щоб вільно
орієнтуватися та повністю зрозуміти текст і сенс цієї Угоди.

2.1.

Квест - це певний 
захід, який може стосуватися будь-якої сфери у
тому числі, але не виключно: лекція, вистава, спортивне змагання,
тренінг, похід та будь-яка інша сукупність дій, спрямованих на
організацію події в одному місці й часі та об’єднані людей єдиною
метою й характером. Квест може проводитися в реальному світі з

реальними людьми, ініціатором якого може бути будь-який Користувач,
що створив Квест.
2.2.

Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, що
зареєструвалась та створила свій обліковий запис на Платформі Quests
для перегляду, відвідування, створення та проведення Квестів.

2.3.

Контент - означає аудіо та відео матеріали, фотографії, примітки,
описи, коментарі, повідомлення або будь-яка інша інформація,
розміщена на Платформі Quests Користувачем.

2.4.

Компанія
- це об'єднання Користувачів, згуртованих одним
захопленням або ідеєю, бажаючих обмінюватися своїм досвідом,
думками, які вступили в Компанію для відвідування Квесту та зустрічі з
іншими Користувачами в реальному світі.

2.5.

Мобільний додаток - мобільний додаток “Quests - Adventures nearby!”
для створення і пошуку Квестів, в якому користувачі можуть збирати
Компанію однодумців.

2.6.

Обліковий запис Користувача - акаунт Користувача на Платформі,
за допомогою якого, Користувач може реалізовувати функціонал
Платформи, в тому числі створювати Квести, переглядати Квести,
календарь Квестів, використовувати месенджер, карту та інше.

2.7.

Послуги - означають усі інформаційні та інші послуги, які надає Quests
через Платформу.

2.8.

Сторонні сервіси - інтегровані до Quests різні сервіси та додатки, які
включають в себе, але не виключно, платформи соціальних мереж,
платіжні системи електронної комерції, і інші інтеграції або
розширення.

2.9.

Сайт - веб-сайт, що належить QUESTS INC та знаходиться за адресою
https://questsapp.com/.

3.
Реєстрацію, безпека та доступ до облікового запису
Ви несете відповідальність за свої облікові записи. Переконайтеся, що інформація
про ваш обліковий запис вірна і Ви зберігаєте свої облікові записи в безпеці.
3.1.

Для того, щоб отримати доступ до певних послуг і функцій Quests,
потрібно спочатку зареєструватися та створити обліковий запис
Користувача на Платформі (далі — “Обліковий запис”). При створенні
Облікового запису може використовуватися номер телефону або дані
про обліковий запис Google, інша інформація, як вказано в Політиці
конфіденційності.

3.2.

Послуги призначені виключно для Користувачів у віці від шістнадцяти
(16) років. Будь-яка реєстрація, використання або доступ до Послуг
будь-ким молодше шістнадцяти (16) років є несанкціонованим і

порушує цю Угоду. Реєструючись або використовуючи Quests, Ви
заявляєте і гарантуєте, що Вам є шістнадцять (16) років або більше.
3.3.

Під час реєстрації Облікового запису та користування послугами
Quests, необхідно надавати інформацію. Рекомендуємо надавати дійсні
контактні дані, оскільки Ми можемо використовувати їх для визначення
дійсного власника Облікового запису Користувача.

3.4.

Ми не рекомендуємо розміщувати або зберігати особистий або
конфіденційний
Контент
на
Платформі і не несемо ніякої
відповідальності у випадку компрометації, втрати або пошкодження
будь-якого такого Контенту.

3.5.

Ми можемо змінити, призупинити або припинити дію вашого
Облікового запису або доступу до Платформи, якщо, Ви порушуєте
законодавство або на нашу думку, Ми визначимо, що Ви порушили цю
Угоду. Якщо це станеться, Ми повідомимо Вам про причини зміни,
призупинення або припинення дії Облікового запису. Будь ласка,
напишіть на s
 upport@questsapp.com, якщо Ви вважаєте, що зміна,
призупинення або припинення дії відбулися помилково.

4.
Ваші права та обов'язки
Будь ласка, не вчиняйте дій, які можуть негативно вплинути на Quests та порушити
нашу роботу.
4.1.

Після створення облікового запису Ви маєте право:
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

Створювати власні Квести та залучати інших Користувачів,
об'єднуватися в Компанії для подальшого проведення Квестів.
Користувач, що створив Квест, має право на свій власний розсуд
змінювати або припиняти доступ Користувачів до Квесту, який
він ініціював та створив на Платформі Quests.
Переглядати Квести, які були створені іншими Користувачами,
приєднуватися до Компаній, та в подальшому відвідувати Квести
в реальному Світі.

4.2.

Ви погоджуєтеся дотримуватись всіх чинних законів та будь-яких інших
договірних умов, які регулюють використання Платформи Quests (і
будь-яких пов'язаних дій або транзакцій), включаючи конкретні
правові норми, які застосовуються до Вас.

4.3.

Ви зобов'язуєтеся не вчиняти дій, які можуть розглядатися як
порушення українського законодавства або норм міжнародного права,
у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або
суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть
призвести до порушення нормальної роботи Платформи.

4.4.

Ви несете особисту відповідальність за будь-яке
Платформи, яке відбувається з Облікового запису.

використання

4.5.

Ви зобов’язуєтеся не вчиняти таких дій:
4.5.1.

змінювати,
створювати
похідні
продукти,
адаптувати,
переробляти,
імітувати,
переносити
на
інші
ресурси,
перекладати, компілювати, декомпілювати, дизасемблювати
сайт та Мобільні додатки Quests (або будь-яку частину),
будь-який вміст, запропонований Quests.

4.5.2.

використовувати Контент, який може вважатися наклепницьким,
дискредитуючим, непристойним, загрозливим, підбурюючим та
образливим,
расистським,
принижуючим,
обманним
або
шахрайським, закликаючим до кримінальних або шкідливих дій
або таким, що іншим чином порушує права Quests і третіх осіб
(включаючи будь-які права на інтелектуальну власність,
конфіденційність, договірні або фідуціарні права);

4.5.3.

завантажувати, вводити, збирати або іншим чином надавати за
допомогою Сайту, Мобільного додатку або Сторонніх сервісів
доступ до будь-якого Контенту, який може вважатись
зловмисним, незаконним, наклепницьким або непристойним;

4.5.4.

використовувати роботів, пошукових роботів-павуків або інші
автоматичні пристрої, програми, сценарії, алгоритми, методології
або подібні процеси, щоб отримувати доступ, купувати, вносити
зміни до Quests або будь-яким способом відтворювати або
обходити навігаційну структуру Quests для отримання або
спроби отримання будь-яких матеріалів, документів, сервісів або
інформації способами, які не були надані Користувачу
Платформою для публічного доступу;

4.5.5.

видавати себе за будь-яку іншу фізичну або юридичну особу,
надавати безпосередньо чи опосередковано неправдиву
інформацію через Quests або іншим чином здійснювати будь-які
маніпуляції, щоб приховати свою особу або походження
повідомлення;

4.5.6.

використовувати Quests для розповсюдження спаму, небажаної
пошти, шахрайських повідомлень, фішингу, «листів щастя»,
«пірамідальних схем», а також іншим чином здійснювати
неетичну маркетингову або рекламну діяльність;

4.5.7.

завантажувати на Платформу віруси, хробаків, троянського
коня, веб-жучків, шпигунські або хакерські програми, фактично
або потенційно шкідливі, руйнівні або агресивні коди чи
компоненти, інші комп'ютерні коди, файли або програми, які
можуть перехопити або пошкодити роботу обладнання,
програмного забезпечення або телекомунікаційного обладнання,
а
також
використовувати
Quests
для
проектування,
розповсюдження та/або іншої передачі або відтворення
будь-чого з вищезазначеного;

4.5.8.

отримувати доступ до Quests, облікових записів інших
Користувачів, Контенту за допомогою будь-яких засобів або
технологій (наприклад, веб-скрапінгу та автоматичного збору
інформації), окрім як через наш загальнодоступний інтерфейс;

4.5.9.

використовувати Quests для порівняльного аналізу або
аналогічних цілей конкурентного аналізу, а також для створення
конкурентного мобільного додатку, сайту або сервісу.

5.
Права та обов'язки Quests
Ми робимо все можливе, щоб Вам було зручно та комфортно користуватися нашою
платформою, тому можемо без Вашої згоди змінювати, оновлювати та встановлювати
обмеження на використання Quests, проводити профілактичні роботи та отримувати
доступ до вашого Облікового записа.

6.

5.1.

Quests може без згоди і повідомлення
допрацьовувати і оновлювати Платформу.

Користувача

змінювати,

5.2.

Quests має право встановлювати будь-які обмеження на використання
Платформи.

5.3.

Quests може направляти Користувачеві повідомлення, запити, відомості
рекламного та інформаційного характеру.

5.4.

Quests може проводити профілактичні роботи, що можуть тягнути за
собою призупинення роботи Платформи.

5.5.

Quests має право повертати Вам доступ до Облікового Запису в разі
його злому, втрати або зміни логіна.

5.6.

Користувач визнає і погоджуєтеся з тим, що, незважаючи на заходи
безпеки, які ми приймаємо, Quests може бути скомпрометована, в тому
числі,
крім
іншого,
хакерами, інтернет-вірусами, шкідливими
програмами, хробаками або троянськими кіньми та іншим. При таких
обставинах Quests може зробити коригувальні дії, які вважає
необхідними, на свій власний розсуд, і користувач визнає і
погоджуєтеся з тим, що Quests не несе відповідальності перед
Користувачем за будь-яку шкоду або збитки, які він можете понести
через такі коригувальні дії або компроментацію.

5.7.

Quests може поступитися своїми правами і/або обов'язками,
передбаченими цією Угодою, і/або передати право власності на
Платформу, третім особам без згоди Користувача і без направлення
Користувачу попереднього повідомлення.

Контент
Будь ласка, не копіюйте, не завантажуйте не розміщуйте контент, якщо у Вас
немає на це права.

6.1.

Ви несете відповідальність за свій Контент, який розміщуєте на
Платформі. Контент не повинен суперечити цій Угоді використання. Ми
не несемо відповідальності за Контент, що публікується Користувачами
за допомогою нашої Платформи. Зазвичай ми не перевіряємо Контент
до його публікації. Якщо Ви бачите Контент, який порушує нашу Угоду
використання, Ви можете повідомити нам про неприйнятний Контент.

6.2.

Ви завантажуєте контент в Quests, включаючи, крім іншого,
інформацію про Квести та Компанії, коментарі та фотографії, відгуки,
пропозиції, інші повідомлення та матеріали та залишаєтесь його
власником, але дозволяєте Quests використовувати його способами,
необхідними для надання, поліпшення, просування і захисту послуг
Quests.

6.3.

Коли Ви розміщуєте контент через Платформу, Ви надаєте Quests
(включаючи сторонніх хостинг-провайдерів, що діють від імені Quests)
невиключне, всесвітнє, безстрокове, безвідкличне, безкоштовне,
субліцензійне право і ліцензію на використання, розміщення,
зберігання, відтворення, зміну, створення похідних робіт (наприклад, в
результаті перекладів, адаптації або інших змін, які ми вносимо, щоб
Контент краще працював з Платформами), публікувати, публічно
відображати, публічно виконувати і поширювати Контент для
обмежених цілей, що дозволяють Quests надавати, покращувати,
просувати і захищати Платформу. Цей розділ не впливає на будь-які
права, які Ви можете мати відповідно до чинних законів про захист
даних.

6.4.

Ви заявляєте та гарантуєте, що володієте всіма правами на свій
Контент або іншим чином маєте (і будете продовжувати мати) всі права
і дозволи, необхідні для використання, спільного використання,
відображення, передачі та ліцензування Контенту через Платформу та
в установленому порядку відповідно до цієї Угоди. Якщо Quests
використовує Ваш Контент способами, описаними в цій Угоді, Ви
заявляєте і гарантуєте, що таке використання не буде порушувати і не
порушує права будь-якої третьої сторони, включаючи, крім іншого,
будь-які авторські права, товарні знаки, права на конфіденційність,
права на публічність, договірні права, комерційну таємницю або
будь-яку іншу інтелектуальну власність або права власності.

7.
Інтелектуальна власність
Ми є правовласниками Платформи та усіх її складових.
7.1.

Цією Угодою ми надаємо вам всесвітню невиключну, що не підлягає
субліцензуванню і відкличеню ліцензію на:
7.1.1.
завантаження і встановлення Мобільного додатку виключно на
одне або кілька пристроїв, а також
7.1.2.
доступ, потокову передачу, завантаження і використання на
такому Мобільному пристрої Контенту і Послуг, доступних в
Мобільному Додатку або іншим чином доступних через Додаток,

7.2.

відповідно до цих Умов і виключно для ваших особистих
некомерційних цілей.
Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що Мобільний додаток і Сайт
надаються вам за ліцензією, а не продаються. Ви не купуєте якусь
частку володіння в Мобільному додатку або Сайті відповідно до цих
Умов або будь-які інші права на них, крім використання Мобільного
додатка відповідно до наданої ліцензії та з урахуванням всіх положень,
умов та обмежень, передбачених цією Угодою. Ми і наші ліцензіари
залишаємо за собою і зберігаємо за собою всі наші права, титули і
інтереси в Мобільному додатку і Сайті, включаючи всі авторські права,
товарні знаки та інші права інтелектуальної власності.

8.
Блокування і видалення
В деяких випадках ми можемо заблокувати Обліковий запис. Для того, щоб цього не
сталося будь ласка не порушуйте положення цієї угоди, закону та прав третіх осіб.
8.1.

Quests має право негайно здійснити блокування облікового запису
Користувача в разі:
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

Виявлення порушення Користувачем положень Угоди;
Виявлення
порушення
Користувачем
положень
чинного
законодавства України;
Отримання
від
третіх
осіб
претензії
про
порушення
Користувачем їх прав;

8.2.

Блокування означає неможливість
використовувати Платформу Quests.

користувачів

мережі

Інтернет

8.3.

Користувач зобов'язується самостійно зробити всі дії для припинення
порушення.

8.4.

Quests має право відмовити в доступі або створенні Квеста
Користувачеві, якщо буде міститься неявна пропаганда або реклама
товарів і послуг, заборонених законодавством України, а також
нормами міжнародного права.

9.
Відповідальність
Ви несете відповідальність за свій Квест або вибір Квесту, а також за врегулювання
питань, щодо претензій третіх осіб. Ми не несемо відповідальність за вашу пряму чи
опосередковану упущену вигоду.
9.1.

9.2.

9.3.

Ми не несемо жодної відповідальності за перенесення, заміну, зміну,
скасування або видалення Квесту, а також за підготовку та проведення
Квесту.
Ви визнаєте, що деякі Квести несуть в собі небезпеку, таку як ризик
хвороби, тілесних ушкоджень, інвалідності чи смерті. Беручи участь у
Квестах, Ви розумієте та погоджуєтесь, що Ви самі вирішили взяти на
себе ці ризики.
Ви погоджуєтеся звільнити нас та наших директорів, акціонерів,
агентів, співробітників, консультантів, компанію, спонсорів та інших

сторонніх партнерів від претензій на підставі недбалості зі сторони
інших Користувачів.
10.
Термін Угоди
Ми можемо видалити Ваш обліковий запис за вашою заявою, у разі порушень
положень цієї угоди, закону, або прав третіх осіб.
10.1.

Угода діє з моменту акцепту до моменту видалення Облікового запису
Користувача.

11.
Вирішення спорів і розбіжностей
Якщо у нас з вами виникнуть суперечки або розбіжності, ми вважаємо за краще
вирішувати їх шляхом переговорів, але якщо мирно вирішити не вийде ми передамо
суперечки в суд за місцем знаходження Quests.
11.1.

Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з
виконанням Угоди, вирішуються шляхом переговорів.

11.2.

У разі недосягнення Сторонами угоди, суперечки і розбіжності
підлягають вирішенню в претензійному порядку. Термін відповіді на
претензію - 30 днів.

11.3.

При неможливості дійти згоди спір може бути переданий на вирішення
суду за місцем знаходження Quests.

11.4.

Права та засоби правового захисту, передбачені цією Угодою, будь-які
претензії та спори, пов'язані з нею та/або Quests, її тлумаченням або
порушенням, припиненням чи дійсністю, відносини, що виникли в
результаті або відповідно до Угоди або пов'язані з нею операції або
покупки, регулюються, тлумачаться та виконуються відповідно до
законодавства України.

11.5.

У разі, якщо будь-яке положення цієї Угоди виявиться нікчемним
відповідно до законодавства України, решта положень залишаються в
силі, а Угода буде виконуватися нами та Користувачем в повному
обсязі без урахування нікчемного положення.

12.
Заключні положення
Ознайомтесь з заключними положеннями, щоб точно нічого не пропустити. Якщо у
Вас залишились питання, пишіть в нашу службу підтримки, ми із задоволенням
відповімо.
12.1.
Угода може бути змінена або доповнена Quests без повідомлення
Користувача в будь-який час. Нова редакція Угоди вступає в силу з
моменту її розміщення на Платформі.
12.2.

Продовження використання Платформи після внесення змін і / або
доповнень до Угоди означає Ваше прийняття і згоду з такими змінами
та / або доповненнями.

12.3.

Ця Угода складена українською мовою.

Якщо у Вас є які-небудь питання щодо діяльності нашого Сайту або
Мобільного додатку або щодо Вашої взаємодії з цим Сайтом чи
Мобільним
додатком,
будь
ласка,
зв'яжіться
з
нами
—

support@questsapp.com
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