ДОГОВІР
(публічна оферта)
про надання правової допомоги
Адвокатське бюро «Селезньов та Партнери», керуючись ст. ст 633, 634
Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти цей
договір на наступних умовах.
1. Виконавець зобов’язується надати Користувачу правову допомогу, що полягає у
складанні позовної заяви про розірвання шлюбу, заяви про отримання судових
повісток та повідомлень в електронній формі, заяви про отримання судового
рішення, а також надати реквізити для сплати судового збору та інструкцію щодо
подання позовної заяви до суду, а Користувач зобов’язується прийняти ці
послуги та оплатити їх.
2. Користувач приймає умови цього договору шляхом натискання кнопки
«Перевірити» на сайті https://razvod-online.com.ua
3. Послуги надаються на умовах повної передоплати на поточний рахунок
Виконавця. Вартість послуг зазначається на сайті https://razvod-online.com.ua.
4. Послуги надаються шляхом надсилання документів правового характеру у
цифровому форматі на електронну адресу Користувача.
5. Виконавець зобов’язується повернути сплачені Користувачем кошти у разі
негативного судового рішення, якщо причиною такого судового рішення стали
недоліки наданих Виконавцем документів.
6. Користувач має право на повне, якісне і своєчасне отримання послуг.
7. Користувач зобов’язаний правильно та достовірно надати Виконавцю
інформацію необхідну для надання правової допомоги.
8. Усі об'єкти, розміщені на Сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи
дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика,
звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Виконавця і інших
правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може
бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у
фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом
використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.
9. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сайту має
супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або
такої, що може ввести в оману третіх осіб.
10. При Реєстрації на Сайті та користуванні Послугами Користувач надає інформацію
щодо себе, яку Виконавець вправі використовувати для виконання своїх зобов'язань
перед Користувачем. Відповідальність за точність та достовірність представлених
даних несе Користувач.
11. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це
добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцю для обробки. У разі
якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен
використовувати Сайт.
12. Надаючи свої персональні дані, Користувач дає Виконавцю свою добровільну згоду
на обробку і використання своїх персональних даних згідно Закону України від «Про
захист персональних даних» (надалі — «Закон»), у цілях, визначених Договором.

13. Якщо Користувач не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен
письмово звернутися до Виконавця із Заявою, написаній у довільній формі. В такому
випадку вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних
Виконавця, що унеможливлює подальше надання Послуг Користувачу.
14. Виконавець обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені
ним на Сайті. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою
програмно-апаратних та технічних засобів Сайту.
15. Метою обробки персональних даних користувачів є складання Бази даних
користувачів Сайту для забезпечення функціонування Сайту і подальшого надання
послуг Користувачу Виконавцем.
16. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача
інформацію.
17. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або
хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин персональні дані
Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і
погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв'язку з цим.
18. Виконавець не відповідає за наслідки введення Користувачем неправильної
інформації та/або обрання неправильних відповідей на питання та/або
неправильного вибору Клієнтом Документа для формування.
19. Дана Угода може бути змінена та/або доповнена Виконавцем в односторонньому
порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення
таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
20. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання
і дійсний для Сторін в електронному вигляді.
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