
Використання Сайту 
Веб-сайт за посиланням: https://cargofy.ua (далі по тексту - «Каргофай») дозволяє Вам (далі по             
тексту - Користувачам) переглядати і завантажувати матеріали цього веб-сайту (далі по тексту            
- «Сайт») лише для особистого некомерційного використання, за умови збереження          
Користувачами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності,            
що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється копіювати           
матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або             
використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке           
використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється. 
 
Відповідальність 
Матеріали і послуги цього Сайту надаються без будь-яких гарантій. Каргофай не гарантує            
точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. Каргофай в              
будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на              
цьому Сайті, а також у згадані в них товари і ціни. У разі втрати актуальності матеріалів і                 
послуг на цьому Сайті Каргофай не зобов'язана оновлювати їх. Каргофай ні за яких обставин              
не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від            
втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок           
використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.        
Каргофай не несе відповідальність за повноту та достовірність вказаних Користувачами даних           
на Сайті. Каргофай залишає за собою право негайно припинити використання або відмовити у             
наданні дозволу використання Сайту будь-якому Користувачеві, в будь-який час і на свій            
розсуд. 
 
Реєстрація на Сайті 
Реєструючись на Сайті шляхом розміщення заявки, Ви погоджуєтеся надати достовірну і точну            
інформацію про себе та свої контактні дані. 
В результаті реєстрації Користувач несе відповідальність за власні дії на Сайті. У разі втрати              
реєстраційних даних Користувач зобов'язується повідомити Каргофай про це. 
 
Зворотній зв'язок і коментарі 
Звертаючись до Каргофай або залишаючи повідмолення коментарі чи відгуки на Сайті,           
Користувач несе відповідальність, що дане повідомлення, коментар чи відгук не є незаконним,            
шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права,        
пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною,          
соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також            
будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Користувач погоджуєтеся, що          
будь-яке залишене ним повідомлення, коментар чи відгук Каргофайа може видаляти без згоди            
Користувача, а також безоплатно використовувати повідомлення, коментар чи відгук в          
рекламних або маркетингових цілях на власний розсуд. Каргофайа не несе відповідальності за            
будь-яку інформацію розміщену Користувачами Сайту. 
 
Використання персональних даних 
Каргофай використовує різні технології для збору і зберігання інформації, коли Користувач           
відвідуєте Сайт. Це може включати в себе запис розмов, одного або декількох куки або              
анонімних ідентифікаторів. Каргофай також використовує куки та анонімні ідентифікатори         

https://cargofy.ua/


коли Користувач взаємодіє з послугами, запропонованими партнерами Каргофай, такими як          
рекламні послуги, наприклад, які можуть з'явитися на інших сайтах. 
 
Використання куки. Каргофай використовує куки, щоб: 
- збирати інформацію про рух по Сайту Користувачів та партнерів Сайту; 
- забезпечити конфіденційність Користувача на Сайті; 
- зберігати дані для входу на Сайт; 
- тимчасово зберігати дані в калькуляторах розрахунків вартості послуги, що надаються          

Каргофай на Сайті та заповнюються Користувачем; 
- зберігати маркетингову інформацію про Користувачів і їх перевагах, продуктів, тощо, що           

допомагає поліпшити таргетинг; 
- зберігати інформацію про час перебування користувачів на Сайті; 
- оцінити рекламну ефективність Сайту (дані, зібрані Каргофай є анонімними і не передаються            

третім особам). 
 
Каргофай використовує як власні, так і куки партнерських компаній (третіх осіб) для            
підтримки цієї діяльності. Каргофай не використовує куки для відстеження використання          
інтернету Користувачами після їх виходу з Сайту і не зберігає інформацію, яку треті особи              
можуть прочитати. Каргофай не замінить, не продасть і не орендує інформацію щодо куки без              
письмової згоди Користувачів. 
 
Торгові марки 
Найменування та логотипи на Сайті, що позначають Каргофай і/або третю особу і їх продукцію              
або послуги є знаками володіння Каргофай, або знаками, на використання яких Каргофай            
ліцензована або уповноважена, і ніщо в даних положеннях та умовах не надає ліцензію або              
інший дозвіл Користувачеві на використання такого знака або іншого права на інтелектуальну            
власність Каргофай або третьої особи без попереднього погодження із Каргофай. 
 


