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Завітавши до магазинів Paparazzi кожен відвідувач автоматично погоджується із 

усіма пунктами нижченаведеної угоди користувача.  

Дана угода також доступна у цифровому форматі на сайті за посиланням: 

https://fotomagazinpaparazzi.ua/Uhoda_korystuvacha.pdf 

 

 

Увага! 

З міркувань безпеки у приміщеннях фотомагазину Paparazzi ведеться відео 

спостереження. 

Відео матеріали є суворо конфіденційними та не можуть буди наданими третім особам. 

 

 

 



Угода користувача 

Дана Угода Користувача (далі - Угода) укладається між фізичною особою (в тому числі 

представником юридичної особи) (далі - Користувач), що використовують інтернет-сайт 

www.fotomagazinpaparazzi.ua (доступний також за адресами www.paparazzi.in.ua, paparazzi. 

in.ua і fotomagazinpaparazzi.ua, далі - Сайт) та/або користуються будь-якими послугами 

магазинів Paparazzi за адресами м. Київ, вул. Пушкінська, 20 та м. Одеса, вул. Новосельського, 

72 (далі - магазини Paparazzi) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Папарацци-

Про» (далі - ТОВ «Папарацци-Про»), разом надалі іменовані Сторони, а окремо -  Сторона 

Угода регулює всі види використання: 

- Сайту, який є об'єктом права інтелектуальної власності ТОВ «Папарацци-Про» і 

адмініструється ТОВ «Папарацці - Про»; 

- послуг, які надаються ТОВ «Папарацци-Про» за допомогою Сайту (сервісів Сайту) та/або у 

магазинах Paparazzi; 

- будь-якої інформації, яка доступна і розміщена на Сайті та/або у магазинах Paparazzi, 

а також визначає порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття  

ТОВ «Папарацци-Про» персональних даних Користувача при користуванні ним Сайтом 

(сервісами Сайту) та/або послугами магазинів Paparazzi.  

Угода є публічною офертою щодо користування будь-якими послугами магазинів 

Paparazzi (далі - Послуги) та/або використання Сайту та його сервісів, включаючи кожне 

здійснення доступу до сторінок Сайту будь-якими засобами та означає повний і 

беззастережний акцепт Угоди Користувачем. Інтернет-сайт - сайт в інформаційно-

телекомунікаційній мережі Інтернет, ідентифікований по доменному імені 

www.fotomagazinpaparazzi.ua, або paparazzi.in.ua 
 

1. Загальні положення 

1.1. Умови Угоди поширюються на всіх Користувачів Послугами та/або Сайтом - як на 

Користувачів, які не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований Користувач), так і 

на Користувачів, що мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів, зокрема 

як користувачі Послугами. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про 

Користувача та/або даних для авторизації (логін, пароль). 

Користування Послугами та/або використання Сайту дозволено тільки особам, які 

прийняли всі умови цієї Угоди, розміщеної за адресою http://www.fotomagazinpaparazzi.ua/ та у 

приміщеннях  магазинів Paparazzi. 

1.2. Перед користуванням Послугами та/або використанням Сайту Користувач зобов'язаний 

ознайомитися з умовами Угоди. Використовуючи будь-яку інформацію Сайту та/або 

отримуючи Послуги, Користувач автоматично надає свою згоду з умовами цієї Угоди. 

1.3. Якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами Угоди (повністю або частково), то 

Користувачеві забороняється використовувати Сайт, будь-яку інформацію, розміщену на 

Сайті, користуватися будь-якими послугами, які надаються за допомогою Сайту та/або в 

магазинах Paparazzi. 

1.4. Користувач не має права використовувати Сайт та/або Послуги і не може прийняти умови 

Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди 

або не виконав інших умов для укладення подібних угод, передбачених законодавством. 

1.5. Використовуючи будь-яку частину Сайту та/або Послуги, Користувач надає 

ТОВ «Папарацци-Про» право отримувати, зберігати, обробляти та використовувати 

персональні дані Користувача на умовах цієї Угоди. 

1.6. ТОВ «Папарацци-Про» не несе відповідальності за порядок отримання, зберігання, 

обробки, використання і розкриття персональних даних Користувача сторонніми 

підприємствами та організаціями, які не перебувають у власності або під управлінням 

ТОВ «Папарацци-Про», а також фізичними особами, які не є працівниками ТОВ «Папарацци-

http://www.fotomagazinpaparazzi.ua/
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Про», навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за 

допомогою Сайту. 

1.7. Метою отримання, зберігання, обробки та використання персональних даних Користувача 

є забезпечення ведення господарської діяльності відповідно до видів діяльності та згідно з 

цілями, передбаченими статутом ТОВ «Папарацци-Про», в т.ч. надання Користувачеві Послуг, 

включаючи продаж фото-, відеотехніки, студійного і освітлювального обладнання, аксесуарів, 

а також супутніх товарів, обробку замовлень на придбання товарів (складання видаткових 

накладних, рахунків та іншої документації необхідної для доставки товарів, зокрема, 

замовлених через Сайт), надання інформації про замовлення, передача телекомунікаційними 

засобами зв'язку (по електронній пошті, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних 

пропозицій, інформації про акції, розіграші, тесту техніки або будь-якої іншої інформації про 

діяльність магазинів-партнерів ТОВ «Папарацци-Про», поліпшення якості сервісу продажу 

товарів, що пропонуються ТОВ «Папарацци-Про». Персональні дані Користувача 

використовуються також з метою можливості опитування Користувача в телефонному режимі 

про якість послуг, що надаються, виконаних робіт, проданих товарів, направлення 

Користувачеві відповідної рекламної інформації на телефонні номери, електронну або 

поштову адресу, з метою забезпечення участі Користувача в маркетингових заходах 

ТОВ «Папарацци-Про» та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству 

України. 

2. Права, обов'язки та відповідальність Сторін  

2.1. Повний доступ до Сайту, Послуг, розміщення інформації, ознайомлення з більш повною 

інформацією, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача 

(який створив обліковий запис). 

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення 

українського законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері 

інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які 

призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту. 

2.3. Використання матеріалів Сайту без попередньої письмової згоди ТОВ «Папарацци-Про» 

не допускається. 

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, посилання на Сайт є обов'язковим. 

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати у протиріччя з 

вимогами законодавства України та загальноприйнятими нормами моралі і моральності. 

2.6. Користувач погоджується з тим, що ТОВ «Папарацци–Про» не несе відповідальності за 

відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на 

Сайті. 

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх 

частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач погоджується з тим, що 

ТОВ «Папарацци-Про» не несе ніякої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку 

з такою рекламою. 

2.8. Користувач може залишати відгуки про товар та або магазин-партнер ТОВ «Папарацци- 

Про», які базуються на особистому досвіді Користувача. 

2.9. Користувач може повідомляти ТОВ «Папарацци-Про», через спеціальну форму 

зворотного зв'язку, про помилки в описі товарів, компаній, контактної інформації та будь-якої 

іншої інформації, розміщеної на Сайті. 

2.10. Користувачеві заборонено: 

- створювати кілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій 

же особі; 

- вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману; 



 - надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від облікового 

запису третім особам; 

- реєструвати акаунт від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація 

від імені та за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання 

необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством України; 

- розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські 

права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші 

об'єкти права інтелектуальної власності, що належать ТОВ «Папарацци-Про» та або третім 

особам; 

- розміщувати інформацію, що порушує права і законні інтереси третіх осіб (у тому 

числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця 

людина не надала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю); 

- розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого 

характеру; 

- використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору 

інформації на Сайті; 

- здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання чи поширення персональної 

інформації про інших Користувачів; 

- намагатися отримати доступ до облікового запису та/або логіна і пароля іншого 

Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, 

зловживання довірою, підбору логіна і пароля; 

- розміщувати комп'ютерні віруси та/або програми, здатні перервати або порушити 

нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та/або програмного забезпечення, а 

також засобів телекомунікації будь-яких осіб; 

- вести фото, відео або аудіо запис у приміщеннях магазинів Paparazzi. 

2.11. Відповідальність Користувача: 

- Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання наданої на Сайті 

інформації; 

- Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або 

бездіяльність при використанні Сайту; 

- Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх 

осіб, пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту; 

- якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням 

його облікового запису та/або його логіна і пароля, вважаються вчиненими цим Користувачем; 

 - у разі розміщення Користувачем на Сайті інформації або вчинення інших дій, що не 

відповідають умовам Угоди, ТОВ «Папарацци-Про» має право без повідомлення, на власний 

розсуд, видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту 

інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність Угоді та/або чинному законодавству; 

- за порушення умов цієї Угоди, ТОВ «Папарацци-Про» має право без попереднього 

повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис 

Користувача. 

2.12. Якщо Користувач вважає, що присутня на Сайті інформація порушує його права, 

Користувач зобов'язаний повідомити про це ТОВ «Папарацци-Про» і надати інформацію, яка 

підтверджує дане порушення прав. У разі, якщо Користувач надасть неправдиву інформацію 

про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи 

витрати, мита та оплату адвокатських послуг). 

2.13. ТОВ «Папарацци-Про» має право: 

- посилати Користувачам Сайту інформаційні повідомлення за допомогою sms-розсилки 

та електронної пошти; 

- інформувати зареєстрованих Користувачів за вказаними ними номерами телефону. 

2.14. ТОВ «Папарацци -Про» за допомогою Сайту надає можливість Користувачеві отримати 

інформацію про новинки, можливості фото-, відеотехніки, студійного та освітлювального 



обладнання, аксесуарів, а також супутніх товарів і скористатися сервісом з продажу фото-, 

відеотехніки, студійного і освітлювального обладнання, аксесуарів, а також супутніх товарів, 

які пропонуються ТОВ « Папарацци-Про». 

2.15. ТОВ «Папарацци-Про»: 

- не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне надання Користувачем своїх 

даних при заповненні та передачі через форми реєстрації, заявок, форми зворотного зв'язку 

персональних даних Користувача; 

- не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної 

Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення та поширення, здійснені як у 

рамках Сайту, так і іншими можливими способами; 

- не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім 

особам в результаті використання або невикористання, в т.ч. неможливості використання 

Сайту;- не несе відповідальності за зміст сайтів,  посилання на які можуть бути присутніми на 

Сайті, і не гарантує їх доступності, коректної роботи і відповідності заявленій тематиці. 

 

2.16 Політика обміну та повернення товарів 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», кожен покупець має 

право повернути або обміняти придбаним ним товар протягом 14 днів.  

ТОВ «Папарацци-Про» наголошує, що обміняти або повернути товар належної якості можна 

тільки в тому випадку, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд 

(зокрема пломби, ярлики) та інші споживчі властивості.  

Товари із категорії витратних фото матеріалів, такі як фото папір та фото плівка поверненню 

не підлягають. 

Товари у вакуумній або запаяній упаковці можна повернути лише якщо упаковка не 

порушена. 

 

3. Реєстрація. 

3.1. Для того щоб зареєструватися, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації. 

3.2. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе 

з питань, пропонованих у формі реєстрації, що складається з обов'язкових і необов'язкових 

полів заповнення, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Під час реєстрації, на 

вказану Користувачем адресу електронної пошти, автоматично буде відправлено лист з 

прикріпленим у ньому зовнішнім посиланням, по якому Користувач зобов'язаний перейти для 

успішного завершення реєстрації на Сайті. В результаті реєстрації, Користувач створює 

обліковий запис. 

Реєстрація Користувача також здійснюється при отриманні ним Послуг. 

3.3. Всі додаткові дані, які Користувач вказав при реєстрації або в подальшому при 

використанні Сайту і які можуть бути розцінені як персональні дані, вважаються такими, що 

надані Користувачем добровільно. 

3.4. При реєстрації Користувач самостійно вибирає собі (або отримує) логін і пароль для 

доступу до облікового запису. 

3.5. Факт реєстрації Користувача на Сайті та/або при отриманні Послуг є повним і 

беззастережним прийняттям умов цієї Угоди. 

3.6. Користувач несе відповідальність за збереження і конфіденційність логіну і паролю; 

передача цих даних третім особам заборонена. Всі дії Користувача, вчинені від його імені 

після його авторизації на Сайті, вважаються такими, що здійснені особисто Користувачем. 

3.7. Користувач зобов'язується негайно повідомити ТОВ «Папарацци-Про» про будь-який 

випадок неавторизованого (недозволеного Користувачем) доступу до його облікового запису. 

 



 

4. Інтелектуальна власність. 

4.1. На Сайті поважається та захищається право інтелектуальної власності, у тому числі 

авторське право, а також пов'язані з ним особисті майнові та немайнові права. Використання 

авторського права без згоди автора допускається лише в установленому законом порядку. 

4.2. Всі об'єкти, доступні на Сайті в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, 

ілюстрації та інші матеріали є об'єктами права інтелектуальної власності  ТОВ «Папарацци-

Про». 

4.3. Назва Сайту є зареєстрованим знаком для товарів і послуг та охороняється чинним 

законодавством України, а також міжнародним законодавством. 

4.4. ТОВ «Папарацци-Про» забороняє використання торгової марки (логотипу) Сайту третіми 

особами без письмової згоди. 

4.5. Користувач, який розміщує на Сайті будь-яку інформацію, гарантує, що завантаження на 

Сайт, копіювання та використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, 

які містяться в ній, не порушуватиме прав третіх осіб. 

4.6. Користувачеві заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої 

інформації в будь-якому вигляді, розміщеної на Сайті. У разі некомерційного використання 

Користувачем інформації, розміщеної на Сайті, Користувач зобов'язаний вказувати авторство 

і гіперпосилання на сайт http://www.fotomagazinpaparazzi.ua в кожному окремому випадку 

використання інформації. 

 

5. Конфіденційність 

5.1. У разі, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким чином стала відома 

інформація щодо ТОВ «Папарацци-Про» та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства 

України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Користувачу 

заборонено зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію. 

5.2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, щодо якої 

Користувачем самостійно не передбачено обмежень доступу, будь-яка третя особа може 

отримати доступ до цієї інформації. 

5.3 ТОВ «Папарацци-Про» гарантує безпечне зберігання персональних даних зареєстрованих 

Користувачів. 

5.4 ТОВ «Папарацци-Про» веде фото- та відео- фіксацію у магазинах Paparazzi за адресами м. 

Київ, вул. Пушкінська, 20 та м. Одеса, вул. Новосельського, 72. Фото- та відео- матеріали є 

конфіденційною інформацією, що ні за яких обставин не передаються третім особам, окрім як 

за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані. 

 

6. Отримання, обробка та використання персональних даних Користувача 

6.1. При реєстрації (створення облікового запису) Користувач повинен вказати прізвище, ім'я, 

адресу електронної пошти, номер телефону, адресу (для здійснення доставки замовлень). 

Решта полів реєстраційної форми є необов'язковими для заповнення і можуть бути заповнені 

Користувачем за бажанням. 

6.2. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом проставлення 

спеціальної позначки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до 

мети їх обробки, визначеної в п. 1.7. цієї Угоди під час реєстрації на Сайті та/або при 

заповненні відповідної форми під час отримання Послуг. 

http://www.fotomagazinpaparazzi.ua/


6.3. З моменту реєстрації на Сайті та/або під час отримання Послуг і на протязі всього періоду 

користування його сервісами (послугами ТОВ «Папарацци-Про») персональні дані 

Користувача відповідно до законодавства України вносяться в базу персональних даних, 

власником і розпорядником якої є ТОВ «Папарацци-Про», яке адмініструє сайт 

http://www.fotomagazinpaparazzi.ua. 

6.4. При користуванні сервісами Сайту та/або отриманні Послуг, ТОВ «Папарацци-Про» 

автоматично зберігає, обробляє і використовує дані Користувача, які не належать до 

персональних, наприклад: IP-адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які 

можна визначити за допомогою його IP-адреси, а також статистична інформація про 

активність Користувача. 

6.3. Своєю згодою з цією Угодою і проставленням спеціальної позначки під час реєстрації на 

Сайті та/або під час отримання Послуг, Користувач надає ТОВ «Папарацци-Про», в порядку 

визначеному Законом України «Про захист персональних даних», згоду на обробку та 

використання своїх персональних даних (прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, номер 

телефону, адреса та інші дані) будь-яким не забороненим чинним законодавством України 

способом з метою, відповідно до мети їх обробки, визначеної в п. 1.7. цієї Угоди. 

6.4. ТОВ «Папарацци-Про» має право зберігати персональні та інші дані Користувача 

протягом строку, необхідного для реалізації мети, яка вказана в цій Угоді, або в терміни, 

встановлені чинним законодавством України, міжнародним законодавством, або до моменту 

видалення Користувачем цих даних. 

6.5. ТОВ «Папарацци-Про» зобов'язується не надавати персональні дані третім особам в 

комерційних цілях без згоди Користувача, до якого відносяться ці дані. Передача 

Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках: 

• після отримання згоди Користувача, до якого відноситься дана інформація; 

• за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані; 

• в тому, випадку якщо, на думку ТОВ «Папарацці - Про» Користувач порушує умови цієї 

Угоди та / або інших договорів і угод між ТОВ «Папарацці - Про» і Користувачем. 

6.6. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої персональні дані, які 

знаходяться в ТОВ «Папарацци-Про». Для цього Користувачеві необхідно створити 

відповідний запит і направити його на контактну адресу ТОВ «Папарацци-Про», зазначену на 

Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення персональних даних не 

передбачено технічними можливостями Сайту. 

7. Додаткові умови 

7.1. ТОВ «Папарацци-Про» має право вносити зміни в дану Угоду. Всі внесені до Угоди зміни 

будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, розміщеної на Сайті та/або у приміщеннях  

магазинів Paparazzi. У разі внесення до Угоди істотних змін, ТОВ «Папарацци-Про» 

додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Всі зміни до цієї Угоди 

набувають чинності з моменту їх публікації та/або розміщення у приміщеннях  магазинів 

Paparazzi. Користуючись Послугами, Сайтом (його сервісами), Користувач підтверджує свою 

згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем 

Сайту (його сервісів). 

7.2. ТОВ «Папарацци–Про» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав 

Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї 

Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Послуг, Сайту, щодо порядку 

розміщення інформаційних даних та інших технічних питань. 

7.3. Користувач надає ТОВ «Папарацци-Про» право надсилати Користувачеві повідомлення, 

які містять інформацію про Сайт, його сервіси, Послуги ТОВ «Папарацци-Про» або 

інформацію рекламного характеру. 

http://www.fotomagazinpaparazzi.ua/


7.4. У разі визнання недійсною будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть 

залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, 

або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови. 

7.5. ТОВ «Папарацци-Про» має право в односторонньому порядку змінювати вартість, види і 

терміни дії послуг, які надаються в рамках Сайту. 

7.6. ТОВ «Папарацци-Про» може в будь-який момент і без повідомлення Користувача 

поступитися своїми правами за цією Угодою третій стороні. 

7.7. До цієї Угоди та відносин між ТОВ «Папарацци-Про» і Користувачем, застосовується 

законодавство України. Кожна Сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди 

України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються 

Угоди. 

 

 

Завітавши до магазинів Paparazzi, Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма 

пунктами цієї угоди і безумовно приймає їх.                                                                                                                                          


