УМОВИ КОРИСТУВАННЯ КНИГОЮ
1. Відзначивши пункт на сторінці заповнення заявки на отримання книги (далі Заявка) «Я приймаю умови користування книгою», я уклав(ла) із Благодійною організацією
“Фонд родини Нечитайло”, Код ЄДРПОУ 39873285, адреса: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська
набережна, буд. 23-В (надалі - Фонд), договір позички, за яким Фонд зобов’язується передати
мені в тимчасове безоплатне користування книгу, вказану в Заявці (далі - Книга), на строк,
вказаній в Заявці (далі – Строк), на цих Умовах користування книгою (далі – Умови).
2. Книга передається в користування в рамках благодійного проекту Фонду “Книга
Брайлем” (далі - Проект) з метою задоволення потреб моєї дитини, що має вади зору.
3. Обрана в Заявці Книга буде відправлена за адресою, вказаною у Заявці, протягом 5
робочих днів з моменту заповнення Заявки та прийняття цих Умов, та доставлена протягом
строку, визначеного договором Фонду із службою доставки “Нова пошта” в залежності від
населеного пункту мого проживання.
4. Строк розпочинається з моменту отримання мною Книги за накладною служби
доставки.
5. Під час користування Книгою я зобов’язуюсь:
5.1. використовувати Книгу відповідно до її призначення, визначеного цими Умовами;
5.2. забезпечити належні умови зберігання Книги, дбайливе ставлення до та
збереженість Книги;
5.3. не передавати Книги іншим особам;
5.4. не пізніше 3-х днів з моменту закінчення Строку повернути (відправити) Книгу
Фонду. Повернення Книги повинно відбуватись через службу доставки «Нова пошта», при
цьому відправка є безоплатною для користувача.
6. Я розумію, що маю можливість користуватись не більш ніж однією книгою
одночасно. Відповідно можливість направлення заявки на нову книгу блокується до
повернення мною Книги, вже наявної в користуванні.
7. За умови, якщо Книга була втрачена мною, можливість направлення заявки на
нову книгу також блокується до виконання умов, вказаних у п. 8 нижче.
8. У разі втрати Книги я зобов'язуюсь повідомити Фонд про причини та
обставини втрати Книги. Фонд складає акт про втрату Книги із зазначенням інформації
про втрачену Книгу та моїх даних. При цьому я зобов'язуюсь на вимогу Фонду надати
рівноцінну книгу або відшкодувати вартість Книги за ціною її виробництва. Після
такого відшкодування доступ до можливості направлення заявки на нову книгу може
бути відновлений.
9. У випадку, якщо Книга була повернута мною у незадовільному стані (плями
від їжі чи напоїв, розірвані сторінки або інші суттєві фізичні пошкодження, тощо),
Фонд може винести попередження. Я приймаю, що за умови отримання 3-х
попереджень на рік, доступ до можливості направлення заявки на нову книгу може
бути заблокований мені назавжди.
10. Відзначивши пункт на сторінці заповнення Заявки «Я приймаю умови
користування книгою», я також підтверджую, що повідомлений(а) і згодний(а) з наступним:

10.1. Я надаю Фонду свою безумовну згоду на обробку моїх та моєї дитини
персональних даних, наданих при відвідуванні сайту Фонду та заповненні Заявки (далі –
персональні дані), та повідомлений(а) про включення такої інформації про мене та мою
дитину до бази персональних даних Фонду.
10.2. Фонд здійснює обробку персональних даних будь-якими способами з метою
належної реалізації цього договору, Проекту та статутної діяльності Фонду.
10.3. Фонд може передавати персональні дані третім особам без мого попереднього
повідомлення, якщо це здійснюється з метою, зазначеною в п. 10.2. цих Умов.
10.4. Я повідомлений(а) про всі права щодо захисту моїх та моєї дитини персональних
даних, передбачені чинним законодавством України, а саме ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних» (текст за посиланням: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17).

