
Умови користування Сервісами 
Останнє оновлення: 15 травня 2019 р. 

Ці Умови користування Сервісами («Умови») застосовуються до 
вашого доступу та використання платформи SocialChorus, 
вебсайтів, мобільних застосунків та інших онлайн-сервісів (разом – 
«Сервіси»), доступ до яких надав ваш роботодавець (наш 
«Клієнт»).  Сервіси надаються компанією SocialChorus, Inc. 
(SocialChorus, «ми» або «наш») від імені Клієнта відповідно до 
письмової угоди («Договір»).  SocialChorus матиме право (і 
вважатиметься, що це право визнано) застосовувати ці Умови до 
вас. Здійснюючи доступ до наших Сервісів або користуючись 
ними, ви погоджуєтеся дотримуватись цих Умов. Якщо ви не 
згодні з цими Умовами, то не можете користуватися нашими 
Сервісами.  

Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності, щоб 
дізнатися більше про те, як ми збираємо інформацію про вас у 
зв’язку з користуванням нашими Сервісами, а також яким чином ми 
використовуємо й розкриваємо цю інформацію. Якщо у вас виникли 
запитання чи сумніви щодо Сервісів або цих Умов, напишіть нам за 
адресою: privacy@socialchorus.com. 

1. Наявність права 
Клієнт запросить вас долучитися до Сервісів та створити профіль 
користувача. Щоб користуватися Сервісами, ви маєте бути 
працівником або бути пов’язаним із Клієнтом іншим чином. Ви 
заявляєте й гарантуєте, що ви (i) не були раніше відсторонені від 
користування Сервісами або видалені з них або що не були залучені 
до будь-якої діяльності, яка могла б призвести до відсторонення від 
користування Сервісами або видалення із Сервісів, (ii) не маєте 
більше одного облікового запису, (iii) маєте всі права й 
повноваження для погодження з цими Умовами, і (iv) наразі 
працюєте або пов’язані з Клієнтом. 

2. Облікові записи 
Ви несете повну відповідальність за забезпечення захисту свого 
облікового запису й облікових даних і повинні негайно повідомляти 



нас або Клієнта, якщо виявили або підозрюєте, що хтось отримав 
доступ до вашого облікового запису без вашого дозволу. Ви не 
можете дозволяти іншим отримувати доступ до Сервісів через свій 
обліковий запис. 

3. Прийнятне використання 
Ви несете повну відповідальність за свою поведінку, коли маєте 
доступ до наших Сервісів або користуєтеся ними. Ви маєте 
дотримуватися кодексу поведінки Клієнта й усіх застосовних законів 
і нормативних актів, пов’язаних із користуванням Сервісами. У 
зв’язку з будь-яким користуванням Сервісами ви не будете: 

 порушувати будь-яке застосовне законодавство, договір, права 
інтелектуальної власності чи інші права третьої сторони або 
вчиняти цивільні правопорушення; 

 брати участь у будь-яких переслідуваннях, погрозах, 
залякуваннях, масовому розсиланні спаму, демонструвати 
хижацьку чи агресивну поведінку; 

 використовувати або намагатися використовувати обліковий 
запис іншого користувача без дозволу цього користувача; 

 продавати, здавати в оренду або орендувати будь-який 
компонент Сервісів; 

 експортувати будь-яку інформацію, отриману через Сервіси, 
або розкривати інформацію про будь-яких користувачів за 
межами Сервісів; 

 використовувати Сервіси для збирання конкурентної 
інформації, здійснення порівняльного аналізу або для 
створення конкурентного сервісу, наприклад шляхом 
використання інформації, отриманої через наші Сервіси, для 
створення окремої бази даних; 

 використовувати наші Сервіси будь-яким чином, який може 
перешкоджати, порушувати, негативно впливати або 
уповільнювати належну роботу Сервісів або який може в будь-
який спосіб пошкодити, вимкнути, перевантажити Сервіси або 
зашкодити їх функціонуванню; 

 здійснювати зворотне проектування будь-якого компонента 
Сервісів або вчиняти будь-які дії, які нададуть змогу виявити 
вихідний код чи обійти або подолати заходи, застосовані для 



запобігання або обмеження доступу до будь-якої частини 
Сервісів ; 

 намагатися подолати будь-які обмеження, які ми 
використовуємо, або намагатися отримати доступ до будь-якої 
функції або області наших Сервісів, на доступ до яких у Вас 
немає прав; 

 без нашої попередньої письмової згоди розробляти або 
використовувати будь-яку програму, яка взаємодіє з нашими 
Сервісами; 

 використовувати будь-які методи інтелектуального аналізу 
даних, роботів або подібні методи збирання чи вилучення 
даних, крім тих, які відповідають будь-яким інструкціям, що 
містяться в будь-якому наданому нами файлі robots.txt, який 
керує автоматичним доступом до частин наших вебсайтів; 

 обходити або ігнорувати інструкції, які містяться в будь-якому 
наданому нами файлі robots.txt, який керує автоматичним 
доступом до частин наших Сервісів; 

 надсилати, розповсюджувати або розсилати поштою спам, 
небажані або масові комерційні електронні повідомлення, 
ланцюжкові листи чи повідомлення про залучення до 
пірамідних схем; 
або 

 використовувати наші Сервіси не за їхнім призначенням або в 
будь-який інший незаконний, шахрайський чи недозволений 
спосіб, або брати участь чи заохочувати до участі в будь-якій 
діяльності, яка порушує ці Умови, або сприяти такій діяльності. 

4. Контент користувача 
Наші Сервіси дають змогу вам та іншим користувачам створювати, 
публікувати, зберігати й ділитися контентом, зокрема 
повідомленнями, текстом, фотографіями, відео, програмним 
забезпеченням, аудіо й іншими матеріалами (разом – «Контент 
користувача»). За винятком ліцензії, яку ви надаєте нижче щодо 
взаємин між вами та Клієнтом, ви зберігаєте всі права щодо свого 
Контенту користувача. Ви надаєте SocialChorus невиключну 
ліцензію з обмеженим строком дії на доступ, використання, 
обробляння, копіювання, розповсюдження, виконання, експорт і 
відображення Контенту користувача лише тією мірою, яка потрібна 
(а) для надання, підтримки й оновлення Сервісів; (b) для запобігання 



або розв’язання проблем, пов’язаних з обслуговуванням, безпекою, 
підтримкою або технічним забезпеченням; (c) відповідно до вимог 
законодавства; і (d) відповідно до чіткого дозволу Клієнта, наданого 
в письмовій формі. Коли ви публікуєте або іншим чином ділитеся 
Контентом користувача, то розумієте, що ваш Контент користувача й 
будь-яка пов’язана інформація (як-от ваше ім’я користувача або 
фотографія з профілю) можуть бути видимими для інших 
користувачів. Сервіси призначені для внутрішнього використання 
Клієнтом, однак SocialChorus не несе відповідальності за дії інших 
користувачів, які публічно поширюють Контент користувача. 

Попри те, що ми не маємо жодних зобов’язань щодо перевірки, 
редагування або моніторингу Контенту користувача, ми можемо 
стерти або видалити Контент користувача в будь-який час і з будь-
якої причини. 

5. Обмеження для контенту користувача 
Ви не можете створювати, публікувати, зберігати або ділитися будь-
яким Контентом користувача, який: 

 Суперечить кодексу поведінки вашого роботодавця. 
 Є незаконним, наклепницьким, таким, що принижує гідність, 

непристойним, порнографічним, нецензурним, двозначним, 
таким, що має на меті переслідування, погрози, порушує права 
на конфіденційність 
або на публічне використання, є конфіденційною інформацією 
третьої сторони, образливим, провокативним, шахрайським 
або таким, що вводить в оману; 

 Може бути кримінальним правопорушенням, заохочувати або 
надавати інструкції щодо його вчинення, порушувати права 
будь-якої сторони або іншим чином створювати 
відповідальність або порушувати будь-яке локальне, 
державне, національне чи міжнародне законодавство; 

 Може порушувати будь-який патент, товарний знак, комерційну 
таємницю, авторські права або інші інтелектуальні чи майнові 
права будь-якої сторони; 

 Містить або зображує будь-які заяви, зауваження чи претензії, 
які не відображають ваших чесних поглядів і переконань; 



 Дає змогу видавати себе за будь-яку фізичну чи юридичну 
особу або хибно представляє вашу приналежність до неї; 

 Містить будь-які небажані рекламні матеріали, політичну 
пропаганду, оголошення чи заклики; 

 Містить будь-яку приватну або особисту інформацію особи без 
згоди такої особи; 

 Містить будь-які віруси, пошкоджені дані або інші шкідливі, 
руйнівні чи небезпечні файли чи вміст; або 

 Є, за нашим винятковим судженням, небажаним або таким, що 
обмежує чи перешкоджає будь-якій іншій особі користуватися 
нашими Сервісами або отримувати їх, або який може наразити 
Клієнта, SocialChorus, чи будь-кого іншого на будь-яку шкоду 
або відповідальність будь-якого виду. 

6. Обмежена ліцензія 
Наші Сервіси, зокрема текст, графічні матеріали, зображення, 
фотографії, відео, ілюстрації, товарні знаки, торгові найменування, 
знаки обслуговування, логотипи, слогани, Контент користувача та 
інший контент, що міститься в них, належать Клієнтові або Клієнт 
має на них ліцензію, і захищені законами США та законодавством 
інших країн. За винятком випадків, безпосередньо зазначених у цих 
Умовах, SocialChorus і наші ліцензіари залишають за собою всі 
права на наші Сервіси. Відповідно до цих Умов, включно з 
дотриманням вами положень Розділів 3–5 вище, цим вам надається 
обмежена, невиключна, непередавана ліцензія, яка не підлягає 
субліцензуванню та може бути відкликаною, на встановлення 
нашого мобільного застосунку й користування нашими Сервісами у 
зв’язку з тим, що ви працюєте на Клієнта або пов’язані з ним. Будь-
яке використання наших Сервісів іншим чином, окрім конкретно 
дозволеного в цьому документі, без нашого попереднього 
письмового дозволу суворо заборонене й автоматично припиняє дію 
ліцензії, наданої в цьому документі. 

7. Товарні знаки 
Усі товарні знаки, зареєстровані товарні знаки, назви продуктів і 
компаній або логотипи, згадані в Сервісах, є власністю своїх 
відповідних власників. 



8. Сторонній контент  
Наші Сервіси можуть містити сторонній контент, зокрема посилання 
на вебсторінки, публікації про вакансії та інший контент третіх сторін 
(разом – «Сторонній контент»). Ви несете відповідальність за 
рішення про те, чи хочете отримувати доступ або використовувати 
Сторонній контент або застосунки, посилання на які містяться на 
Сервісах. Доступ і використання такого Стороннього контенту, 
включно з інформацією, матеріалами, продуктами й послугами, 
розташованими на будь-яких сторонніх сайтах або доступними 
через них, здійснюється виключно на ваш власний ризик. 

9. Зворотний зв’язок 
Ви можете надсилати запитання, коментарі, пропозиції, ідеї, 
оригінальні або креативні матеріали чи іншу інформацію про свого 
роботодавця або про Сервіси (сукупно –«Зворотний зв’язок»). Ви 
надаєте нам невиключну безстрокову безвідкличну ліцензію з 
правом субліцензування, на використання такого Зворотного зв’язку 
для будь-яких цілей, зокрема для включення до наших Сервісів або 
для іншого комерційного використання без підтвердження з вашого 
боку або компенсації для вас. 

10. Відмова від відповідальності; Прийняття ризику на себе 
Ми не контролюємо, не схвалюємо й не несемо відповідальності за 
будь-який Контент користувача або Сторонній контент, доступний у 
наших Сервісах або той, на який у них є посилання у наших 
Сервісах. Повною мірою, дозволеною чинним законодавством, наші 
Сервіси надаються у вигляді «як є» та «як доступні» без гарантій 
будь-якого виду, явних або неявних, зокрема, але не обмежуючись 
цим, неявні гарантії комерційної придатності, придатності для певної 
мети, права власності й відсутності порушень. Ми не робимо ніяких 
заяв та не надаємо ніяких гарантій щодо точності, повноти, 
доступності або надійності Сервісів. Деякі держави не допускають 
обмежень, описаних у цьому розділі, тому всі або деякі з наведених 
вище обмежень можуть не застосуватися до вас. 

11. Обмеження відповідальності 
Якщо ми вважаємо, що є порушення Договору, цих Умов або будь-
якої з наших інших політик, які можна просто виправити шляхом 
видалення Клієнтом певного Контенту користувача або вжиття інших 



заходів, у більшості випадків ми не втручаємося, а просимо Клієнта 
вжити заходів. Ми можемо безпосередньо втрутитися та вжити 
відповідних заходів (включно з деактивуванням вашого облікового 
запису), якщо Клієнт не вживає відповідних заходів сам або якщо ми 
вважаємо, що існує ризик заподіяння шкоди нам, Сервісам, іншим 
користувачам або будь-яким третім сторонам. У ЖОДНОМУ РАЗІ 
ВИ АБО МИ НЕ БУДЕМО НЕСТИ   ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПЕРЕД ІНШИМИ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ВТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК ЧИ 
ДОХІД АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, 
НАСЛІДНІ ЗБИТКИ АБО ШТРАФНІ САНКЦІЇ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД 
ПРИЧИН ЇХ ВИНИКНЕННЯ – ЗА ДОГОВОРОМ, ДЕЛІКТОМ АБО 
ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, І НЕЗАЛЕЖНО 
ВІД ТОГО, ЧИ ПОВІДОМИЛИ ТАКУ СТОРОНУ ПРО МОЖЛИВІСТЬ 
ТАКИХ ЗБИТКІВ. ЯКЩО ВИ ТАКОЖ НЕ Є КЛІЄНТОМ (І БЕЗ 
ОБМЕЖЕННЯ НАШИХ ПРАВ І ЗАСОБІВ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЗА 
ДОГОВОРОМ), ВИ НЕ БУДЕТЕ НЕСТИ ПЕРЕД НАМИ ЖОДНОЇ 
ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦИХ УМОВ 
КОРИСТУВАННЯ. НАША МАКСИМАЛЬНА СУКУПНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ЗА БУДЬ-ЯКЕ ПОРУШЕННЯ 
ЦИХ УМОВ КОРИСТУВАННЯ СТАНОВИТЬ РАЗОМ П’ЯТЬДЕСЯТ 
ДОЛАРІВ США ($50). ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ ВІДМОВИ ВІД 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ БУДУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ТІЄЮ 
МІРОЮ, ЯКОЮ ЦЕ ЗАБОРОНЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, І 
НЕ ОБМЕЖУЮТЬ ПРАВО БУДЬ-ЯКОЇ ЗІ СТОРІН НА ПОШУК ТА 
ОТРИМАННЯ ЗАСОБІВ СПРАВЕДЛИВОГО ЗАХИСТУ. 

12. Підсудність і застосовне право 
Ці Умови й ваш доступ до наших Сервісів і їх використання мають 
регулюватися, тлумачитися та застосовуватися відповідно до 
законодавства Каліфорнії, без урахування колізійних правил чи 
принципів (у Каліфорнії або в будь-якій іншій юрисдикції), які можуть 
стати причиною застосування законів будь-якої іншої юрисдикції. 
Будь-які суперечки між сторонами мають вирішуватися в судах 
штату Каліфорнія або у федеральних судах Сполучених Штатів, 
відповідно, в округу Сан-Франциско, Каліфорнія. 

13. Дотримання експортного законодавства 
Усі або частина наших Сервісів можуть підпадати під дію законів 
США про експортний контроль та економічні санкції («Експортний 



контроль»). Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх заходів щодо 
Експортного контролю, тією мірою, якою вони стосуються вашого 
доступу до наших Сервісів і користування ними. Ви заявляєте й 
гарантуєте, що (i) ви не перебуваєте в країні, на яку поширюється 
ембарго уряду США або яку визнав Уряд США як країну, що 
«підтримує тероризм»; та (ii) ви не внесені Урядом США до жодного 
списку осіб, щодо яких діють заборони або обмеження. 

14. Комерційні продукти 
У разі придбання будь-яким органом Уряду США, такий урядовий 
орган визнає, що (a) такі Сервіси є «комерційним комп’ютерним 
програмним забезпеченням» або «документацією комерційного 
комп’ютерного програмного забезпечення» з точки зору 48 C.F.R. 
§12.212 та 48 C.F.R. §227.7202, залежно від обставин; і (b) права 
такого урядового органу обмежено тими, які конкретно надано 
відповідно до цих Умов. 

15. Зміни в Умовах 
Ми можемо періодично вносити зміни до цих Умов. Якщо ми 
вносимо зміни, то надаємо сповіщення про такі зміни, наприклад 
надсилаючи одне або кілька повідомлень електронною поштою, 
надсилаючи повідомлення через наші Сервіси, або публікуючи 
доповнені Умови в наших Сервісах та оновлюючи зазначену вище 
дату «Останнього оновлення». Якщо в нашому сповіщенні не 
зазначено інше, змінені Умови набудуть чинності негайно, і ваш 
подальший доступ до наших Сервісів та їх використання після того, 
як ми надамо таке сповіщення, буде підтвердженням вашої згоди з 
такими змінами. Якщо ви не згодні з цими доповненими Умовами, то 
мусите припинити здійснювати доступ і користуватися нашими 
Сервісами. 

16. Різне 
Якщо будь-яке положення або частина положення цих Умов 
незаконні, недійсні або такі, що не підлягають виконанню, таке 
положення або частина положення вважаються відокремленими від 
цих Умов і такими, що не впливають на чинність і можливість 
виконання будь-яких інших положень. Ці Умови становлять 
вичерпну угоду між нами щодо вашого доступу до наших Сервісів і 
користування ними. Застосування цих Умов здійснюється на наш 



розсуд, і будь-яка неспроможність із нашого боку здійснити або 
забезпечити виконання будь-якого права чи положення цих Умов не 
має вважатися відмовою від такого права чи положення. Назви 
розділів цих Умов наведено лише для зручності, вони не мають 
ніякої юридичної чи договірної сили. Визначення «включно з» або 
«включати» вважатимуться такими, що означають «включно, без 
обмежень». За винятком випадків, коли в цьому документі 
передбачено інше, ці Умови призначені виключно для забезпечення 
вигоди сторін і не мають на меті надання прав стороннього 
бенефіціара будь-якій іншій особі або організації. 

17. Додаткові умови для користувачів iOS 
Наведені нижче умови застосовуються, якщо ви здійснюєте доступ 
до нашого мобільного застосунку («Застосунок») або користуєтеся 
ним на мобільному пристрої, виготовленому під брендом Apple Inc. 
(«Apple»). 

(a) Підтвердження. Ці Умови погоджено лише між нами, а не з 
компанією Apple, а за домовленістю між Apple і нами ми несемо 
цілковиту відповідальність за Застосунок і його контент. 
(b) Обсяг ліцензії. Ліцензія, надана вам на Застосунок згідно з цими 
Умовами, є обмеженою ліцензією, яка не підлягає передаванню, на 
використання Застосунку на будь-яких продуктах Apple, які є вашою 
власністю або перебувають у вашому розпорядженні, і відповідно до 
Правил користування Apple, викладених в Умовах надання послуг 
App Store, за винятком того, що доступ до такого Застосунку, його 
придбання та використання можна здійснювати через інші облікові 
записи, пов’язані з покупцем через «Сімейний доступ» або гуртове 
придбання. 
(c) Технічне обслуговування. Apple не має жодних зобов’язань щодо 
надання будь-яких послуг з обслуговування та підтримки цього 
Застосунку. 
(d) Гарантія. У частині, за якою фактично не відмовлено у 
відповідальності згідно з Розділом 10 Умов, ми несемо повну 
відповідальність за будь-які гарантії, явні чи неявні відповідно до 
законодавства. У разі будь-якої невідповідності Застосунку будь-якій 
застосовній гарантії, у якій фактично не відмовлено згідно з 
Розділом 10, ви можете повідомити про це Apple, і Apple може 
повернути вартість придбання Застосунку (якщо така є); водночас 



максимальною мірою, дозволеною чинним законодавством, Apple не 
матиме ніяких інших гарантійних зобов’язань щодо Застосунку, а 
будь-які інші претензії, втрати, зобов’язання, пошкодження, витрати 
чи збитки, пов’язані з будь-яким невиконанням будь-якої гарантії, 
будуть виключно нашою відповідальністю. 
(e) Відповідальність. Ми, а не Apple, несемо відповідальність за 
вирішення будь-яких ваших претензій або претензій будь-якої 
третьої сторони, пов’язаних із Застосунком або вашим володінням 
та/або використанням цього Застосунку, включно, але не 
обмежуючись цим: (i) претензії щодо відповідальності за продукт; (ii) 
будь-які претензії щодо того, що Застосунок не відповідає будь-яким 
застосовним юридичним або нормативним вимогам; і (iii) претензії, 
що виникають у межах законодавства про захист прав споживачів 
або аналогічного законодавства. 
(f) Претензії щодо інтелектуальної власності. У разі виникнення 
будь-яких претензій третьої сторони щодо того, що Застосунок або 
ваше володіння Застосунком і його використання порушують права 
інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони, повну 
відповідальність за розслідування, захист, урегулювання та 
задоволення будь-якої такої претензії про порушення права 
інтелектуальної власності будемо нести ми, а не Apple. 
(g) Сторонні бенефіціари. Apple та її дочірні компанії є сторонніми 
бенефіціарами цих Умов і матимуть право (і вважатимуться такими, 
що визнали це право) застосовувати ці Умови проти вас як їхнього 
стороннього бенефіціара. 

18. Додаткові умови для користувачів Google та Android 
Якщо ви здійснюєте доступ до Сервісів або користуєтеся ними за 
допомогою пристрою, виробленого та/або проданого компанією 
Google, або отримали Застосунок від Google, ви повинні 
користуватися Сервісами відповідно до будь-яких додаткових 
положень та умов, включених до Умов надання послуг Google Play, 
чинність яких зберігається певний період і поточну версію яких 
можна знайти за адресою https://play.google.com/intl/en-
US_us/about/play-terms.html, або відповідно до будь-яких інших 
подібних положень та умов, які час від часу оприлюднює та публікує 
компанія Google. 

 


