АНКЕТА КЛІЄНТА
(«Анкета»)
для отримання послуги ТРЦ Forum Lviv
«ОРЕНДА ПАРАСОЛІ»
(«Послуга»)
1.
ПІБ* Клієнта_____________________________________________________________________________,
надалі – «Користувач» або «Клієнт»
2.
Документ, що посвідчує особу Клієнта*__________(тип)_________________(серія та №) _________ким
виданий _______________________________________________________________________________________
3.
Вік Клієнта*______________________________________________________________________________
4.
Адреса проживання Клієнта* _______________________________________________________________
5.
Номер телефону Клієнта* __________________________________________________________________
6.
Електронна скринька Клієнта* _____________________________________________________________
Заповнивши та підписавши цю Анкету, Клієнт погоджується, підтверджує та гарантує, що:
- Клієнт ознайомлений із положеннями Умов надання та отримання послуги «Оренда дитячого візка»,
- Клієнт розуміє їх, повністю згоден з ними і зобов’язується їх дотримуватися;
- Клієнт є громадянином України;
- Клієнту на момент звернення за отриманням Послуги вже виповнилось 18 років
- Клієнт ознайомлений із умовами обробки персональних даних, розуміє їх і повністю згоден із ними
УМОВИ ТА ПРАВИЛА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ «ОРЕНДА ПАРАСОЛІ»
1. Користувач приймає у тимчасове безоплатне користування від ПрАТ «Мульті Весте Україна 3», код ЄДРПОУ 35575330, що є власником
ТРЦ Forum Lviv, розташованого за адресою: 79019 м.Львів, вул. під Дубом 7б (далі – «Виконавець» або ПрАТ «Мульті Весте Україна 3»)
парасолю, колір білий (далі – «Майно»).
2. Майно передається для особистого користування Користувачем та/або членами його сім’ї виключно на території торгового центру
Forum Lviv за адресою: вулиця Під Дубом 7Б, Львів, Львівська область, 79000.
3. Майно передається Користувачу строком на 24 (двадцять чотири) години.
4. Користувач перед прийманням Майна візуально оглянув та перевірив стан Майна, задоволений його станом і підтверджує
придатність Майна для використання за його функціональним призначенням. Підписанням цієї анкети учасника Користувач
підтверджує задовільний стан Майна і факт його отримання.
5. Користувач використовує Майно на свій власний розсуд і власний ризик. ПрАТ «Мульті Весте Україна 3» не відповідає за можливі
негативні наслідки використання Майна Користувачем.
6. Відновлювальна вартість Майна на дату його передачі в користування за цією анкетою складає 1 000 грн (одна тисяча грн) (далі –
Відновлювальна Вартість Майна).
7. Користувач зобов’язується використовувати Майно відповідно до вимог цих Правил, виключно на території ТРЦ Forum Lviv, а в разі
його пошкодження, знищення, повної або часткової втрати споживчих якостей – відшкодувати ПрАТ «Мульті Весте Україна 3» завдані
цим збитки. В разі знищення Майна або повної втрати ним споживчих якостей Користувач відшкодовує ПрАТ «Мульті Весте Україна 3»
Відновлювальну Вартість Майна в повному обсязі.
8. В разі пошкодження або часткової втрати споживчих якостей Майна Користувач відшкодовує ПрАТ «Мульті Весте Україна 3» частину
Відновлювальної Вартості Майна, визначену ПрАТ «Мульті Весте Україна 3» відповідно до витрат на відновлення стану Майна, який
існував до його передачі Користувачу.
9. Відшкодування здійснюється Користувачем впродовж 7 (семи) днів після отримання відповідної вимоги ПрАТ «Мульті Весте Україна
3». В разі невідшкодування Користувачем Відновлювальної Вартості Майна впродовж 7 (семи) днів після отримання відповідної вимоги
ПрАТ «Мульті Весте Україна 3», Користувач зобов’язується сплатити ПрАТ «Мульті Весте Україна 3» штраф у розмірі подвійної
Відновлювальної Вартості Майна впродовж 7 (семи) днів після отримання відповідної вимоги ПрАТ «Мульті Весте Україна 3».
10. Клієнтом (отримувачем Послуги) можуть бути усі дієздатні фізичні особи, яким виповнилось 18 років (мають повну дієздатність та
правоздатність) (надалі – «Потенційні клієнти» або «Потенційні користувачі»). Потенційні клієнти можуть стати клієнтами
(отримувачами Послуги) (далі – «Користувач» або «Клієнт») в разі виконання ними умов, що передбачені в цих Правилах.
11. Клієнтами не можуть бути і не визнаються:
особи, яким на момент звернення за отриманням Послуги не виповнилося 18 років;
особи, які не виконали будь-яке з положень цих Умов;
власники та працівники Виконавця або представники орендарів ТРЦ Forum Lviv (в тому числі, але не обмежуючись:
власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТРЦ Forum Lviv ), власники та співробітники інших третіх осіб,
залучених до надання Послуги та обслуговування ТРЦ Forum Lviv , в тому числі рекламних агентств, клінінгових,
охоронних та інших організацій, а також члени їх родин. Під членами родин розуміються дружина або чоловік, діти,
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батьки, рідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни, родичі другої черги та особи, які мають
пряме відношення до власників та працівників Виконавця та орендарів ТРЦ Forum Lviv.
будь-які юридичні особи.
12. Підписуючи Анкету, Клієнт надає свою згоду на те, що його персональні дані, фото- і відеоматеріали з його участю в публічних
заходах, які проводяться Виконавцем, можуть бути використані Виконавцем та іншими уповноваженими ним особами в рекламних
цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали
належать Виконавцю.
Шляхом підписання Анкети, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт надає згоду Виконавцеві на обробку
(будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання
і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем, з метою та в обсязі, встановленому чинним законодавством України та Положенням про
захист персональних даних, зокрема, але не виключно: забезпечення надання Послуги, цивільно-правових та господарсько-правових
відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань господарської
діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, проведення маркетингових досліджень, а також ведення податкового та
бухгалтерського обліку. Наведена вище інформація також може передаватися третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих
даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.
База персональних даних «Клієнти Послуги» знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом 7Б. Суб’єкт персональних даних має
права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Підписуючи Анкету, Клієнт посвідчує, що отримали повідомлення про включення інформації про себе до бази персональних даних
«Клієнти Послуги » з метою та в обсязі, передбаченого чинним законодавством України та Положенням про захист персональних даних,
та підтверджують, що з правами наданими Законом України «Про захист персональних даних» ознайомлені, і про місцезнаходження
бази персональних даних повідомлені.
Якщо Клієнт не надає згоду на використання вищезазначених матеріалів, зокрема згоду на обробку персональних даних/відкликає
згоду на використання вищезазначених матеріалів, зокрема згоду на обробку персональних даних, така особа не має (або негайно
позбавляється) права на отримання Послуги. При цьому необхідною і достатньою умовою відкликання дозволу на використання
вищезазначених матеріалів (зокрема згоди на обробку персональних даних) є відправка листа за адресою – м. Львів, вул. Під Дубом 7Б,
з позначкою «ОРЕНДА ПАРАСОЛІ», в довільній формі із зазначенням інформації про відмову від використання персональних даних та
наступної інформації: ПІБ, адреса, рік народження, область, район, місто, вулиця/будинок/квартира, телефон.
Для отримання додаткової інформації про те, як обробляються Ваші персональні дані, Ви також можете ознайомитися з нашою
інформацією про конфіденційність на нашому веб-сайті .
Ця Анкета є невід’ємною частиною Умов надання та отримання послуги «Пакування подарунків» («Умови»). Будь-які терміни, що
вживаються у цій Анкеті з великої літери і не визначені в ній, мають такі ж значення, як в Умовах, незалежно від того, в якому місці
наведено визначення терміну та в якому місці такі терміни використовуються.

•

Дата: _________________202_ року.

•
•
Підпис: ________________
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