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ПРАВИЛА БЕТА-ТЕСТУВАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ “AGREED”
I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вітаємо! Ви приєднались до команди бета-тестувальників та зможете отримати доступ
до бета-версії Сервісу прийняття колегіальних рішень “AGREED” (надалі - AGREED),
якого ще немає в публічному користуванні.
Наша мета – зробити користування AGREED зручним та комфортним. Бетатестувальник перевірятиме зручність використання AGREED, оцінюватиме та
надаватиме коментарі, зауваження та пропозиції (надалі - Відгуки).
Доступ до бета-версії в цілях тестування надається на безоплатній основі. Порядок
бета-тестування визначається цими правилами (надалі – Правила).
ЗАРЕЄСТРУВАВШИСЬ БЕТА-ТЕСТУВАЛЬНИКОМ ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З ЦИМИ
ПРАВИЛАМИ ТА ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
II.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ТЕСТУВАННЯ

У разі підтвердження реєстрації бета-тестувальником, останній отримує посилання
для доступу до бета-версії AGREED.
Бета-тестувальник повинен пройти процедуру реєстрації Користувача та надати
достовірну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі.
Користувач – фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації та отримала
можливість використовувати AGREED за функціональним призначенням.
Здійснити вхід до Особистого кабінету Користувача AGREED, а також користуватись
сервісом зможе тільки зареєстрований Користувач. Особистий кабінет є електронним
інтерфейсом доступу до AGREED з використанням особистих ідентифікаторів доступу
(Логін та Пароль). Бета-тестувальник зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів
щодо збереження конфіденційності ідентифікаторів доступу та не має права
передавати свої Логін та Пароль третім особам.
У випадку несанкціонованого доступу до Логіну і Паролю і/або до Особистого кабінету
Користувача і/або несанкціонованого поширення ідентифікаторів доступу, бетатестувальник зобов'язаний негайно повідомити нас про це: natalia@agreed.solutions.
Особистий кабінет містить персональні дані, які вносяться бета-тестувальником під
час створення облікового запису, а також відображає інформацію, що міститься в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (надалі - ЄДР). Використання та обробка персональних даних
регулюється Політикою конфіденційності.
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III.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бета-версія AGREED містить конфіденційну інформацію, що включає у тому числі дані
про вигляд, функції, характеристики роботи, особливості та функціональність тощо,
яку забороняється у будь-який спосіб розголошувати до її офіційного оприлюднення
нами. Використання конфіденційної інформації дозволяється виключно в цілях
проведення бета-тестування.
У випадку втрати, розголошення чи несанкціонованого доступу до конфіденційної
інформації, бета-тестувальник зобов'язаний негайно повідомити нас про це:
natalia@agreed.solutions.
Розкриття конфіденційної інформації жодним чином не повинно тлумачитись як
надання бета-тестувальнику будь-якого майнового або немайнового права на таку
інформацію, окрім права використовувати її виключно в цілях проведення бетатестування.
Нам належать усі права інтелектуальної власності. Зареєструвавшись Користувачем
AGREED, бета-тестувальник отримує непередаване право користуватися своєю
реєстрацією (Логіном і Паролем) виключно в цілях бета-тестування. Бетатестувальник не має права передавати особисті ідентифікатори доступу до AGREED
третім особам.
Бета-тестування не передбачає надання доступу до вихідного коду. Бетатестувальник погоджується не створювати програми, похідні від AGREED та не
проникати в програмне забезпечення AGREED з метою отримання кодів.
IV.

ВІДГУКИ

Бета-тестувальник погоджується надавати Відгуки щодо користування AGREED, а
також іншу обґрунтовано запитувану нами інформацію (в тому числі але не виключено
щодо помилок та / або несправностей, виявлених під час тестування). По завершенню
тестування, бета-тестувальник може отримати опитувальник щодо проведеного бетатестування, який погоджується заповнити.
Відгуки надаються без отримання будь-якої компенсації чи винагороди. Ми маємо
право використовувати такі Відгуки у будь-який спосіб та для будь-яких цілей, в тому
числі комерційних. Бета-тестувальник погоджується, що усі права інтелектуальної
власності на залишені Відгуки належать нам.
Бета-тестувальник зобов’язується не розголошувати Відгуки та / або іншу інформацію
пов’язану з тестуванням AGREED.
Електронна адреса для надсилання Відгуків: natalia@agreed.solutions.
V.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Бета-версія не є фінальною версією AGREED та надається на умовах «ЯК Є» (“AS IS”).
AGREED знаходиться у стані певної функціональної та технічної спроможності, що є
достатнім для проведення бета-тестування.
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Разом з цим, ми не гарантуємо безперебійної чи безпомилкової роботи, а також
відсутність дефектів. Усі ризики використання бета-версії несе бета-тестувальник.
Ми надаємо часткову технічну підтримку бета-версії.
VI.

ІНШІ УМОВИ

Бета-версія AGREED є доступною для тестування протягом визначеного нами періоду,
який не обмежується конкретними часовими рамками, але може бути припинений в
будь-який час на наш розсуд. Про припинення тестування бета-тестувальника буде
повідомлено завчасно.
Ми залишаємо за собою право приймати будь-які заходи для обмеження або
припинення використання AGREED бета-тестувальниками, що порушують умови цих
Правил.
Бета-тестувальник може припинити участь в бета-тестуванні у будь-який час
надіславши запит на електронну адресу: natalia@agreed.solutions.
Внаслідок припинення участі Особистий кабінет Користувача з персональними даними
буде видалений. У разі продовження використання бета-тестувальником AGREED на
комерційних умовах, він зобов’язується повідомити AGREED про обсяг даних, що
повинні бути перенесені до Кабінету Користувача. У разі неповідомлення –
Користувачеві потрібно повторно пройти процедуру реєстрації Користувача.
Разом з цим бета-тестувальник усвідомлює та погоджується, що участь в бетатестуванні AGREED жодним чином не зобов’язує нас надати доступ до комерційної
версії AGREED.
VII.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Ми можемо вносити зміни в ці Правила шляхом публікації нової редакції. Усі зміни
набувають чинності з моменту їх публікації. У разі внесення істотних змін, які
впливатимуть на права та обов’язки сторін (наприклад, внесення змін, що стосуються
обробки персональних даних), ми надсилатимемо повідомлення про такі зміни.
Продовження користування та тестування AGREED свідчить про прийняття всіх змін.
✉ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ФОП Федорчук Юлія Олександрівна
E-mail: natalia@agreed.solutions
Телефон: +380673811454
Місцезнаходження: 79002, м. Львів, вул. Кастелівка, 2
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