МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЩОДО
КОРИСТУВАЦЬКОГО КОНТЕНТУ
Ми надаємо можливість отримання простору на цьому Сайті для розміщення контенту користувачів,
зокрема тексту, фотознімків, відео тощо (далі – «Користувацький Контент»). Коли ви завантажуєте
Користувацький Контент на наш сайт або відповідаєте на наш запит на використання
Користувацького Контенту, який ви вже завантажили в соціальних мережах з використанням хештегу
#yesLRP, ви погоджуєтеся з нашими #yesLRP правилами та умовами: https://www.larocheposay.ua/ugctncs
Ми маємо право видаляти будь-який Користувацький Контент, якщо, на наш погляд, такий матеріал
не відповідає цим Правилам, зокрема, якщо контент є незаконним та / або суперечить прийнятим
стандартам моралі та / або порушує права третіх осіб.
Будь ласка, інформуйте нас про будь-який Користувацький Контент, що суперечить чинному
законодавству та / або прийнятим стандартам моралі та / або принципам, викладеним у цьому
документі,
та
/
або
порушує
права
інших
осіб,
за
електронною
адресою
DataPrivacyUkraine@loreal.com.
#YESLRP ПОВНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ
Хештеги La Roche-Posay: #LaRochePosay # LaRochePosayUkraine # LRPUkraine
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ LA ROCHE-POSAY
Надаючи відповідь, яка містить хештег #yesLRP, ви погоджуєтеся з нижчезазначеним:
Ви надаєте Cosmétique Active International та його філіям та / або пов'язаним юридичним особам, які
діють від імені бренду La Roche-Posay в усьому світі, безоплатне, невиключне, передаване право на
використання ваших відеозаписів, фотознімків та / або іншого контенту, опублікованого в мережі
Instagram, Facebook, Twitter або Google+, включно з вашим ім'ям користувача соціальної мережі,
ім'ям користувача соціальної мережі з тегом @, зображенням профілю, підписами до зображень та
інформацією про місцеперебування, які ви могли додати до вашого контенту («Користувацького
Контенту»), позначеного одним або кількома з вищевказаних Хештегів, у будь-яких засобах масової
інформації, включно з цими веб-сторінками та сторінками соціальних мереж, інформаційною
розсилкою, сайтами роздрібної торгівлі, сторонніми сайтами, друкованими матеріалами й магазинами
для маркетингових та / або рекламних цілей.
Це право на використання Користувацького Контенту надається протягом усього юридичного
періоду дії прав інтелектуальної власності, зокрема авторських прав, визначених французьким та
іноземним законодавством і міжнародними конвенціями.
Ви надаєте La Roche-Posay право на використання вашого імені користувача, справжнього імені,
зображень, портретів або на будь-яку іншу інформацію, що встановлює особу, у зв'язку з будь-яким
використанням вашого Користувацького Контенту. Це право на використання особистих прав
надається упродовж двадцяти (20) років (період може автоматично подовжуватися) для засобів
масової інформації, які детально розглянуті у вищезазначеному положенні. La Roche-Posay може
використовувати, демонструвати, копіювати, поширювати, передавати, поєднувати з іншими
матеріалами, змінювати та / або редагувати Користувацький Контент з юридичних та / або
нормативних міркувань будь-яким способом, яким вважає за потрібне (зі збереженням оригінальної
думки), без жодних зобов'язань перед користувачем.

Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що: (I) ви володієте всіма правами на Користувацький
Контент та / або маєте дозвіл від особи, яка володіє правами на інтелектуальну власність або
особистими правами на Користувацький Контент, зазначеними в цьому документі; (II) ви та інша
особа (особи), які згадуються в Користувацькому Контенті, не молодші 18 років; (III) використання
Користувацького Контенту La Roche-Posay не порушуватиме будь-які закони або права третіх осіб.
La Roche-Posay має право розкривати вашу особистість третім особам, якщо ті стверджують, що
вміст Користувацького Контенту порушує їхні права. Цей документ є винятковою власністю L'Oréal
Group.
Якщо Ваша Публікація містить підтвердження або відгук про наші продукти або послуги, ви також
погоджуєтесь, що це достовірне, точне й чесне виявлення вашої думки, яка базується на використанні
продуктів La Roche-Posay, і що ви повідомили про отримання будь-якого безкоштовного продукту
або засобів заохочення в обмін на надання Вашої Публікації.
Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що Користувацький Контент може стати частиною вірусної
комунікації (обговорень і чуток) на сторонніх веб-сайтах і що La Roche-Posay не несе
відповідальності за будь-які претензії чи дії в цьому відношенні.
Ви даєте згоду La Roche-Posay на збір ваших персональних даних, а також на використання та
розкриття ваших персональних даних, пов’язаних з використанням вашого Користувацького
Контенту, як це описано вище.
Ваші персональні дані можуть бути передані або відкриті для доступу за межами ЄЕЗ (Європейської
економічної зони), а також розповсюджені між партнерами або іншими третіми сторонами, які
користуються довірою та діють від імені La Roche-Posay. Публікуючи Користувацький Контент з
будь-яким вищевказаним Хештегом (Хештегами) або надаючи La Roche-Posay персональні дані будьяким іншим чином, ви погоджуєтеся зі збором, використанням, розголошенням, передачею та
обробкою ваших персональних даних відповідно до цих Правил та Умов, Політики Конфіденційності
La Roche-Posay та законів і положень про захист даних.
Ви не вимагатимете від La Roche-Posay або будь-якої іншої особи, яка діє від імені La Roche-Posay,
нести відповідальність за будь-які претензії, пов'язані з використанням вашого Користувацького
Контенту. Ви погоджуєтеся, що La Roche-Posay не платитиме вам за використання вашого
Користувацького Контенту та / або за будь-які права інтелектуальної власності, пов'язані з ним.
Ви погоджуєтеся, що La Roche-Posay може відмовитися від використання або видалити
Користувацький Контент з будь-якої причини. Якщо ви змінюєте своє рішення щодо
розповсюдження свого Користувацького Контенту або не хочете, щоб La Roche-Posay знову
зв'язувався з вами щодо Користувацького Контенту, будь-ласка, зафіксуйте відмову, ввівши свої дані
тут.
ОНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА УМОВ
Ці Правила та Умови можуть регулярно оновлюватися La Roche-Posay: будь ласка, ознайомлюйтеся з
ними щоразу, коли La Roche-Posay висловлюватиме бажання використовувати ваш Контент, для
надання дозволу. У межах, визначених законом, ці Правила та Умови підпадають під дію законів
України, і будь-які суперечки, що виникають з цього питання, підпадають під юрисдикцію
компетентних судів.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Ці Правила та Умови застосовуються до всього Сайту та до вашого Користувацького Контенту, якщо
не передбачено інше. На додаток до цього, якщо ваш Користувацький Контент відображається на
Сайті або на будь-якому із Сайтів L’Oréal Group, ви також підпадаєте під додаткові умови
використання, угоди, норми або правила L'Oréal Group, які застосовуються до цих Сайтів та
Користувацького Контенту, і цим ви погоджуєтеся дотримуватися вказаних додаткових умов щодо
використання або сервісів, угод, норм, інструкцій або правил, наданих чи опублікованих L'Oréal
Group.
Ці Правила та Умови є персональними, тому ви не можете передавати їх з будь-якої причини без
попередньої письмової згоди L’Oréal Group; будь-які дії чи поведінка, що суперечать
вищезазначеному, не матимуть юридичної дії.
Ви погоджуєтеся, що якщо La Roche-Posay не здійснює або не застосовує жодних юридичних прав чи
засобів правового захисту, що містяться в цих Правилах та Умовах (або якщо La Roche-Posay має
переваги відповідно до будь-якої правової норми, що використовується), це не буде офіційним
відмовою від прав La Roche-Posay і що ці права або засоби правового захисту будуть доступні La
Roche-Posay.
Якщо будь-який суд, який має юрисдикцію щодо вирішення цього питання, вважає, що будь-яке
положення з Правил та Умов недійсне, це положення буде скасовано та не вплине на решту Правил
та Умов. Решта положень цих Правил та Умов залишатиметься дійсною й обов'язковою.

