Умови використання сайту Creative Quarter та системи Sine
Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими
умовами, будь ласка, не використовуйте цей сайт.
Creative Quarter
«Креативний Квартал» («Creative Quarter» - ТОВ «Креативний Квартал-Київ.1», ТОВ «Креативний
Квартал-Київ.2», ТОВ «Креативний Квартал-Київ.3», ТОВ «Креативний Квартал-Київ.4» ) - це
бізнес-проект, в рамках якого, клієнтам надаються в користування: робочий простір, конференцзали та лаунж-зони, які розташовані в центрі міста Київ, Україна (далі – Креативний Квартал).
Sine
Sine – система, яка використовується Креативним Кварталом, для реєстрації відвідувачів локацій
Креативного Кварталу (далі - Sine).
Використання сайту
Сайт Креативного Кварталу дає змогу вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайту (далі
– «Сайт») тільки для особистого некомерційного використання. Заборонено змінювати матеріали
цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати
їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих
матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах заборонено.

Відмова від відповідальності
Креативний Квартал не гарантує точності та повноти матеріалів та послуг, що надаються на цьому
Сайті. Креативний Квартал в будь-який час без повідомлення може вносити зміни до матеріалів і
послуг, що надаються на цьому Сайті, а також до згаданих у них цін. У разі якщо матеріали та
послуги на цьому Сайті застаріють, Креативний Квартал не зобов'язаний оновлювати їх.
Креативний Квартал за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з,
але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності),
що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання
цього сайту.

Використання персональних даних
Відвідувачі Сайту та користувачі ситеми Sine підтверджують свою безстрокову згоду на включення
та обробку шляхом будь-якої дії або сукупності дій таких як: збирання і накопичення, у тому числі
із використанням інформаційних (автоматизованих) систем Креативним Кварталом їх
персональних даних (прізвище, ім'я, дату народження, адресу електронної пошти, контактний номер
телефону та ін.) до бази персональних даних Креативного Кварталу. Ми використовуємо різні
технології для збирання та зберігання інформації, коли ви відвідуєте сайт Креативного Кварталу.
Це може включати в себе запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів.
Повідомлення і розсилки
Креативний Квартал може направляти вам повідомлення у відповідь на повідомлення (запити),
направлені вами через форму зворотного зв’язку та в процесі замовлення послуг. Креативний
Квартал здійснює надсилання повідомлень у вигляді email-листів, повідомлень у Viber, SMSповідомлень, сповіщень у мобільному додатку, сповіщень у веббраузері.

Креативний Квартал також може направляти вам інформаційні та маркетингові розсилки (новини,
акції компанії, інформацію про акції та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та
пропозиції), які містять інформацію, рекламні та комерційні пропозиції щодо послуг. Інформаційні
та маркетингові розсилки здійснюються на основі згоди, шляхом ознайомлення та погодження цих
Умов, яка оформлюється вами через Сайт (в тому числі при заповненні форми зворотнього зв’язку),
при замовленні послуг через Сайт або через систему Sine. Креативний Квартал здійснює
інформаційну та маркетингову розсилку у вигляді еmail-листів, повідомлень у Viber, SMSповідомлень, сповіщень у мобільному додатку, сповіщень у веббраузері. Ви можете у будь-який
момент відмовитися від отримання інформаційних та маркетингових розсилок – шляхом
надсилання відповідного запиту на Сайті.

Terms of use of the Creative Quarter site and the Sine system
Attention! Please read these terms carefully before viewing this site. If you do not agree to these terms,
please do not use this site.
Creative Quarter
("Creative Quarter" - "Creative Quarter" - LLC "Creative Quarter-Kyiv.1", LLC "Creative QuarterKyiv.2", LLC "Creative Quarter-Kyiv.3", LLC "Creative Quarter-Kyiv.4") is a business project in the
framework of which, clients are provided with: workspace, conference halls and lounge areas, which are
located in the center of Kyiv, Ukraine (hereinafter - Creative Quarter).
Sine
Sine is a system used by the Creative Quarter to register visitors to Creative Quarter locations (hereinafter
- Sine).
Using of the site
The Creative Quarter site allows you to view and download materials from this site (hereinafter - the "Site")
only for personal non-commercial use. It is prohibited to modify the materials of this Site, as well as to
distribute or display them in any form or use them in any other way for public or commercial purposes.
Any use of these materials on other sites or on computer networks is prohibited.
Disclaimer
Creative Quarter does not guarantee the accuracy and completeness of the materials and services provided
on this Site. Creative Quarter may at any time without notice make changes to the materials and services
provided on this Site, as well as to the prices mentioned in them. If the materials and services on this Site
become obsolete, the Creative Quarter is not obliged to update them. Under no circumstances shall the
Creative Quarter be liable for any damages (including, but not limited to, damages from loss of profits,
data, or business interruptions) resulting from the use, inability to use, or results from the using of this site.
Using of personal data
Site visitors and users of the Sine system confirm their unconditional consent to inclusion and processing
by any action or set of actions such as: collection and accumulation, including the use of information
(automated) systems by the Creative Quarter of their personal data (surname, name) , date of birth, e-mail
address, contact phone number, etc.) to the personal database of the Creative Quarter. We use a variety of
technologies to collect and store information when you visit the Creative Quarter website. This may include
recording one or more cookies or anonymous IDs.
Messages and mailings
Creative Quarter can send you messages in response to messages (inquiries) sent by you through the
feedback form and in the process of ordering services. Creative Quarter sends messages in the form of emails, messages in Viber, SMS-messages, notifications in the mobile application, notifications in the web
browser.
Creative Quarter can also send you informational and marketing newsletters (news, company promotions,
information about promotions and discounts, personal recommendations, personal discounts and offers),
which contain information, advertising and commercial offers for services. Information and marketing
mailings are made on the basis of consent, by reviewing and agreeing to these Terms, which you draw up
through the Site (including by filling out a feedback form), when ordering services through the Site or
through the Sine system. Creative Quarter provides information and marketing mailings in the form of emails, Viber messages, SMS-messages, notifications in the mobile application, notifications in the web
browser. You can at any time refuse to receive information and marketing newsletters - by sending a request
to the Site.

