ЛІЦЕНЗІЯ
на використання комп’ютерної програми

Оператор державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» (надалі – Ліцензіар), має виключні майнові
права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму «Мобільний додаток для
проведення державних лотерей» (надалі – Програма) та надає будь-якій фізичній особі (надалі
– Ліцензіат) право на використання Програми відповідно до невиключної, персональної,
обмеженої, відкличної Ліцензії, умови якої викладені у цьому документі.
1. ПРЕДМЕТ

1.1.
Ліцензіар надає Ліцензіату невиключне право на використання Програми винятково з
особистою некомерційною метою для участі Ліцензіата у державних лотереях, які
проводяться Ліцензіаром, за умови:
1.1.1. завантаження примірника Програми з офіційного сайту Ліцензіара в мережі
Інтернет (www.msl.ua);
1.1.2. ознайомлення та погодження із умовами Публічного договору на участь у
розіграші державної лотереї/її окремого тиражу через мережу Інтернет, Правила
використання мобільного додатку, Політикою конфіденційності, Умовами
проведення державних лотерей.
1.2.
Право на використання Програми включає:
1.2.1. завантаження примірника Програми з офіційного сайту Ліцензіара в мережі
Інтернет (www.msl.ua),
1.2.2. участь Ліцензіата, здійснення ставки та отримання виграшів через мережу
Інтернет у лотереях, визначених Ліцензіаром;
1.2.3. одержання інформації щодо розіграшу і розповсюдження лотерей;
1.2.4. обміну інформацією між Ліцензіаром та Ліцензіатом, в тому числі з питань
участі Ліцензіата у лотереях.
1.3.
Ліцензіат має право використовувати Програму без обмежень за строком та територією.
1.4.
Ліцензіат не має право надавати субліцензію на використання Програми.
1.5.
Ліцензіат не має право копіювати, розповсюджувати, відтворювати у відкритій формі,
демонструвати у відкритій формі, відтворювати у цифровій формі чи створювати похідні
роботи від Програми.
1.6.
Ліцензіар зберігає за собою право забороняти, обмежувати чи призупиняти будь-яке
використання Програми Ліцензіатом.
1.7.
Ліцензіату заборонено дизасемблювати, декомпілювати чи намагатися іншим чином
отримати чи розрізнити вихідний код, з якого складається чи трактується будь-який компонент
Програми, та ніщо в цій Ліцензії не може бути розтлумачене як таке, що надає Ліцензіату
будь-яке право отримувати чи використовувати вихідний код.
1.8.
Право на використання Програми не надає Ліцензіату жодних прав інтелектуальної
власності на використання об’єктів, що містяться або пов’язані з Програмою, окремо від такої
Програми, зокрема:
1.8.1. знаки для товарів та послуг, фірмове (комерційне) найменування Ліцензіара або
його партнерів;
1.8.2. інтерфейс, бази даних, текст, зображення, фотографії, аудіо-та відеоматеріали;
1.8.3. дизайн, структуру, вибірку, компіляцію, зібрання, координацію, вираження,
функціональність та організацію будь-якого контенту, що є доступним через
Програму.
2. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

2.1.

Ліцензіатом може бути виключно фізична особа віком 18 років або старше.
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2.2.
Для доступу до ряду функцій Програми Ліцензіат зобов’язаний зареєструвати
Обліковий запис користувача (Особистий кабінет гравця) відповідно до Публічного договору
на участь у розіграші державної лотереї/її окремого тиражу через мережу Інтернет.
3. ОПЛАТА
3.1.
Ліцензіат не сплачує на користь Ліцензіара жодної винагороди за використання
Програми з метою участі Ліцензіата у державних лотереях, які проводяться Ліцензіаром.
4. ГАРАНТІЇ
4.1.
Програма надається Ліцензіату “Такою, як є”. У всіх установлених законом випадках
Ліцензіар звільняє себе від всіх гарантійних обов’язків, гарантії, передбачених законом,
включаючи, але не обмежуючись будь-які гарантії товарної якості, придатності для конкретної
мети, гарантіями непорушення, невтручання, системної інтеграції чи точності інформації.
Ліцензіар не гарантує використання Програми без перебоїв, помилок чи відсутності
шкідливого програмного забезпечення. Надання будь-якої особистої інформації та
завантаження будь-якого контенту через Програму виконується Ліцензіатом на власний
розсуд та ризик.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1.
Ліцензіар має право збирати будь-які персональні дані Ліцензіата під час використання
Програми Ліцензіатом.
5.2.
Обробка персональних даних Ліцензіата відбувається в порядку передбаченому
Політикою конфіденційності, Правилами використання мобільного додатку, внутрішніми
документами Ліцензіара та законодавством України.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1.
Ліцензіар не несе відповідальність за втрату, пошкодження інформації чи технічного
обладнання Ліцензіата, інші збитки, що сталися в результаті збою в роботі комп’ютерної
системи Ліцензіата або завантаження шкідливого програмного забезпечення під час передачі
інформації провайдером телекомунікаційних послуг.
6.2.
Ліцензіат повністю несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну його
комп’ютерній системі, чи за втрату інформації, що може бути викликана завантаженням
будь-якої подібної програми з будь-яких інших джерел, окрім офіційного сайту Ліцензіара в
мережі Інтернет (www.msl.ua).
7. СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ
7.1.
Умови Ліцензії стають обов’язковими для виконання Ліцензіатом з моменту першого
завантаження Ліцензіатом Програми з офіційного сайту Ліцензіара в мережі Інтернет
(www.msl.ua).
7.2.
Ліцензія діє протягом всього строку використання Програми Ліцензіатом на умовах,
визначених Ліцензією.
7.3.
Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінювати умови Ліцензії, не
повідомляючи про це Ліцензіата. Зміни до умов Ліцензії вступають у силу з моменту їх
розміщення/публікації на офіційному сайті Ліцензіара в мережі Інтернет (www.msl.ua).
7.4.
Ліцензіат повинен припинити користуватися Програмою, якщо він не погоджується зі
змінами до умов Ліцензії. Продовження використання Програми після розміщення/публікації
змін до умов Ліцензії значитиме підтвердження Ліцензіатом таких змін та його згоду на
виконання умов Ліцензії в новій редакції.
7.5.
Ліцензіар має право в будь-який момент з будь-яких причин, не повідомляючи про ці
причини, відкликати надане Ліцензіату повноваження на використання Програми (припинити
дію Ліцензії достроково).
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7.6.
Ліцензіар може повідомити Ліцензіата про відкликання повноваження на використання
Програми (про припинення Ліцензії) в разі наявності інформації про засоби зв’язку із
Ліцензіатом. Ліцензіат зобов’язаний негайно припинити використання Програми та
видалити її копії зі свого мобільного пристрою.
7.7.
Використання Ліцензіатом Програми після прийняття Ліцензіаром рішення про
відкликання повноваження на використання Програми (припинення ліцензії) вважається
незаконним. Незаконне використання Програми є підставою для притягнення особи до
кримінальної, цивільної та адміністративної відповідальності.
8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1.
Ліцензіат має право звернутися до Ліцензіара з приводу запитань, що виникають у
зв’язку із використанням Програми чи умов Ліцензії, проблем, образливого контенту,
невиконання Політики конфіденційності, неправильного використання Програми шляхом
дзвінка за номером телефону, направлення повідомлення на електронну адресу чи листа на
поштову адресу, що вказані на офіційному сайті Ліцензіара в мережі Інтернет (www.msl.ua).
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