Юридичне повідомлення
Цей веб-сайт надано групою Home Group Holdings (HOME GROUP).
Умови використання надають умови доступу та використання нашого веб-сайту та його вмісту,
включаючи текст, програмне забезпечення, базу даних, формат, документи, графічні та письмові
роботи та всі інші матеріали, опубліковані на цьому веб-сайті.
Політика конфіденційності описує, як ми збираємо персональну інформацію та як ми використовуємо
цю інформацію.
Умови користування
Ці умови використання (Умови), з наступними змінами, визначають умови, на яких ви можете
користуватися веб-сайтом HOME GROUP, та містять важливу інформацію про те, як ми надаємо наші
послуги.
Заходячи на веб-сайт, ви погоджуєтесь та приймаєте ці умови. Вам заборонено користуватися вебсайтом, якщо ви не повністю погоджуєтесь з умовами користування.
Оператор веб-сайту
Веб-сайт належить і управляється HOME GROUP.
Застереження
Наскільки це дозволено чинним законодавством, ми не несемо відповідальності за будь-які питання,
що стосуються Вас або будь-яких третіх сторін, що мають доступ до цього веб-сайту та його вмісту
або користуються ним.
Право власності
Веб-сайт, вміст веб-сайту, код веб-сайту, доменне ім’я та всі авторські права, торгові марки,
корпоративні імена та вся інша інтелектуальна власність чи інше майно, що є на них, повністю
перебуває у нашій власності та / або у власності наших ліцензіарів та / або постачальників вмісту, і
захищені відповідними вітчизняними та міжнародними законами про інтелектуальну власність.
Без нашого прямого дозволу, ви не повинні копіювати, фіксувати, відтворювати, виконувати,
передавати, продавати, ліцензувати, модифікувати, створювати похідні твори з / або на їх основі,
перевидавати, подавати, редагувати, публікувати, передавати, публічно демонструвати, створювати,
розповсюджувати, або використовувати повністю або частково веб-сайт, вміст веб-сайту або код вебсайту, або іншим чином використовувати веб-сайт, вміст веб-сайту або код веб-сайту в будь-якій
формі або будь-якими способами.
Ліцензія
Ми надаємо вам відповідно до цих умов невиключне, непередаване, обмежене право та ліцензію на
доступ та використання веб-сайту та вмісту веб-сайту, за умови, що ви повністю дотримуєтесь цих
умов. Ви погоджуєтесь не втручатися в веб-сайт, не порушувати його і дотримуватися основних
законодавчих вимог.
Конфіденційність
Кожного разу, коли ви подаєте інформацію про себе через веб-сайт, ви однозначно даєте згоду на
збір, використання та розкриття цієї інформації нами відповідно до нашої Політики конфіденційності.
Інші веб-сайти
Веб-сайт може містити посилання на веб-сайти в Інтернеті, які належать, публікуються та
підтримуються третіми сторонами. Ми не беремо на себе зобов'язання контролювати або переглядати
такий вміст веб-сайтів третіх сторін, а також не несемо відповідальності за точність або надійність
таких веб-сайтів третіх сторін.
Зміни
Ми можемо на власний розсуд будь-коли змінити, додати або видалити будь-яку частину веб-сайту,
вміст веб-сайту та / або ці умови, повністю або частково, в будь-який час. Зміни до цих умов
набувають чинності після опублікування. Ви погоджуєтеся періодично переглядати ці умови, щоб
дізнаватися про будь-які зміни.
Зв'яжіться з нами
За будь-якою інформацією щодо веб-сайту звертайтесь media@homegroupholdings.com

