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УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Загальні умови доступу до сайтів знаходяться на доменах: cnc.school, cnc.uno, cnc.im

Ці умови доступу до сайту є юридично зобов'язуючою призначеною для користувача угодою (далі - 
«Угода») між Проектом CNC.SCHOOL (ФОП ЛАУФЕР О.С.), (далі «Проект») і Користувачем, 
зареєстрованим на сайтах знаходяться на вищевказаних доменах (далі «Сайт»).

Сайт знаходиться у всесвітній комп'ютерній мережі Інтернет та включає в себе інформацію, 
матеріали і дані, надані Проектом і третіми особами.

Користувачем є будь-яка фізична особа, яке заходила на наш Сайт, що є однією зі сторін цієї Угоди. 
Присутність на нашому сайті більше 3 секунд після завершення завантаження будь-якої сторінки 
будь-якого сайту означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх 
нижченаведених умов цієї Угоди.

Реєстрація Користувача на Сайті проводиться Проектом CNC.SCHOOL. Оплата за реєстрацію на 
Сайті відсутня.

Ця Угода встановлює умови та правила доступу до Сайту, в тому числі: умови використання 
матеріалів, розміщених на Сайті;

Ця Угода повністю або в частково може бути змінена Проектом CNC.SCHOOL в будь-який час в 
односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в 
силу і стає обов'язковою для всіх користувачів з моменту опублікування нової редакції Угоди на 
Сайті.

Умови використання матеріалів, розміщених на сайті:
Вся інформація, розміщена на Сайті (включаючи статті, тексти, фотозображення, відеоматеріали, 
аудіозаписи, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір, розташування і систематизацію), є об'єктом 
інтелектуальної власності і охороняється відповідно до законодавства України про захист 
інтелектуальної власності.

Проект CNC.SCHOOL є власником виключних прав на зазначену інформацію (крім випадків, 
спеціально зазначених у змісті опублікованій на Сайті інформації, і інших умов використання, 
встановлених в угоді з автором / правовласником) і представляє інтереси авторів матеріалів, 
розміщених на Сайті.

Не дозволяється цитування текстових матеріалів, опублікованих на Сайті, а також самовільне 
копіювання авторських відео-записів.

Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в цілях, що не суперечать чинному 
законодавству України, а також принципам розумності та моралі. Будь-які матеріали, розміщені на 



Сайті, можуть бути видалені в разі, якщо їх зміст суперечить редакційній політиці сайту або 
законодавству України.

Будь-які дії Користувача, які, на думку Проекту CNC.SCHOOL, обмежують або перешкоджають 
здійсненню прав іншого Користувача, що має доступ до Сайту, не допускаються.

Користувач зобов'язується не порушувати вищевказані Правила. Користувачеві забороняється 
надавати доступ до свого облікового запису третім особам.

Відповідальність користувача:
Відносно користувачів, які не дотримуються умови цієї Угоди, Проект CNC.SCHOOL залишає за 
собою безумовне право призупинення доступу до навчального кабінету системи навчання на Сайті 
Проекту та / або доступу до Сайту, на певний термін або повністю. Попередні попередження про 
порушення Угоди Користувачам не направляються. 
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