Договір приєднання
до договору публічної оферти з надання готельних послуг
м. Івано-Франківськ

Готель-музей “Під Темплем”, в особі суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи
Фріс Регіни Ігорівни, номер в ДРФО 3455902923, що діє на підставі Свідоцтва про державну
реєстрацію і зареєстрована, як платник єдиного додатку та відноситься до ІІ категорії платників
податків на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, місцезнаходження якої: м.
Івано-Франківськ, вул. Страчених, 7А, або в особі суб`єкта підприємницької діяльності –
фізичної особи Фріс Софії Еліківни, номер в ДРФО 1770602766, що діє на підставі Свідоцтва
про державну реєстрацію і зареєстрована, як платник єдиного додатку та відноситься до ІІІ
категорії платників податків на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності,
місцезнаходження якої: м. Івано-Франківськ, вул. Страчених, 7А іменовані надалі разом і кожна
окремо - "Виконавець", з однієї сторони,
і будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений
представник, яка здійснить оплату рахунку з надання готельних послуг, який буде виставлено
Виконавцем, іменована надалі "Замовник", з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст.
634 Цивільного кодексу України, уклали даний договір приєднання до договору публічної оферти з
надання готельних послуг про наступне:
1. Цей Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг укладається
шляхом приєднання в цілому будь-якої юридичної особи, фізичної особи-підприємця чи фізичної
особи, або ж їх уповноваженого представника, що мають намір отримувати готельні послуги за
договором публічної оферти з надання готельних послуг.
2. Замовник не може запропонувати свої умови до договору публічної оферти з надання готельних
послуг, відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою
договору публічної оферти з надання готельних послуг чи окремих його положень, Замовник має
право відмовитись від його укладення.
3. З моменту укладення цього договору приєднання Виконавець та Замовник набувають прав та
обов’язків, що визначені договором публічної оферти з надання готельних послуг, та несуть
відповідальність за його невиконання та/або неналежне виконання відповідно до умов договору
публічної оферти з надання готельних послуг, Правил проживання в Готелі-музей «Під Темплем» та
вимог чинного законодавства України.
4. Замовник, який діє на законних підставах, маючи на меті здійснити, оплату рахунку з надання
готельних послуг, який було виставлено Виконавцем, підтверджує, що:
4.1. Він ознайомлений з умовами договору публічної оферти з надання готельних послуг та Правилами
проживання в Готелі-музей «Під Темплем», які розміщені на офіційній сторінці Готелю в Інтернеті за
адресою: www.tempel.if.ua (надалі - сайт Готелю) та засвідчує повне і безумовне розуміння його
змісту, значення термінів і понять.
4.2. Він ознайомлений з матеріалами, на які є посилання в договорі публічної оферти з надання
готельних послуг, та інформацією, що розміщена на сайті Готелю.
4.3. Він виявляє вільне волевиявлення укласти договір публічної оферти з надання готельних послуг
відповідно до всіх його умов і засвідчує, що укладення цього договору публічної оферти з надання
готельних послуг спрямоване на встановлення правовідносин, що у ньому зазначені.
4.4. Він усвідомлює, що цей договір, відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України, є договором
приєднання, тому: приєднання за цим договором до договору публічної оферти з надання готельних
послуг відбувається шляхом оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено
Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком, та/або надання
Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі будь-яким способом Виконавцю данних платіжної
карти Замовника (ім`я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) з будь-якою метою в тому числі але
не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної
картки, або самостійної оплати коштів через сервіси інтернет платежів - є підтвердженням з боку
Замовника, укладення договору приєднання до договору на надання готельних послуг та прийняття
Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції,
зміни, та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в Готелі.
4.5. Він підтверджує, що оплата грошових коштів за таким рахунком, та/або надання Виконавцю або
будь-якій третій особі для передачі будь-яким способом Виконавцю данних платіжної карти
Замовника (ім`я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) з будь-якою метою в тому числі але не
виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки,
або самостійної оплати коштів через сервіси інтернет платежів - є акцептом з боку Замовника щодо
прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті
готелю www.tempel.if.ua, є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні
умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 и гл.63 Цивільного кодексу України).
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5. Замовник надає Виконавцю згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки його
персональних даних з метою:
- провадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України;
- виконання умов цього Договору;
- реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором;
- виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Виконавця, що не суперечать законодавству
України та цьому Договору.
6. При цьому Виконавець уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі
інформації, що була/буде отримана Виконавцем від Замовника особисто, від його представників,
від третіх осіб, отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати персональні дані
Замовника за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.
7. З метою реалізації прав сторін за цим Договором, Замовник надає Виконавцю згоду на
аудіозапис/запис телефонних розмов Замовника з Виконавцем або працівниками Виконавця,
фото/відео-зйомку в приміщеннях Виконавця на магнітний та/або електронний носій та згоду на
використання Виконавцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів.
8. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Замовник надає Виконавцю
згоду поширювати персональні дані Замовника, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі
за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам,
зокрема:
- для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Виконавцю,
зокрема, аудиторам, страховим компаніям, посередникам, оцінювачам, та іншим особам, якщо такі
функції та послуги стосуються діяльності Виконавця;
- при настанні підстав для передачі третім особам комерційної таємниці згідно з законодавством
України або відповідно до умов цього Договору;
- особам, що надають Виконавцю послуги з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків,
відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою інформації щодо виконання
Договору, інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Виконавця та/або
його партнерів;
- особам, що надають Виконавцю послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та
зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають
послуги/забезпечують іншу діяльність Виконавця, що не суперечить законодавству України.
З урахуванням умов цього пункту, Замовник засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі
повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету
збору його персональних даних та про осіб, яким передаються його персональні дані, а також
повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Замовник
повідомлений про те, що на сайті www.tempel.if.ua додатково можливо ознайомитися з цим договором
та визначених ним правах суб’єктів персональних даних, передбачені Законом України «Про захист
персональних даних».
9. Усвідомлюючи обсяг та характер зобов‘язань Виконавця щодо збереження даних банківської картки,
Замовник також надає Виконавцю згоду здійснювати збереження інформації про них, що стала
відомою Виконавцю у процесі виконання умов Договору:
10. Також, Замовник надає Виконавцю згоду на власний розсуд останнього та без обмеження
телефонувати, направляти відомості з питань виконання Договору, інші інформаційні, рекламні
повідомлення та пропозиції щодо послуг Виконавця, його партнерів за допомогою поштових
відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку
або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що
надані Замовником Виконавцю (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Виконавцю
іншим чином.
Надаючи Виконавцю згоду на вищезазначених умовах, Замовник усвідомлює та погоджується, що
передача банківської або комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та/або
обробка персональних даних Замовника може здійснюватися, зокрема, із використанням різних
засобів зв‘язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, у тому числі за межами України та/або
іноземними суб'єктами відносин, пов‘язаними з персональними даними. Замовник усвідомлює, що
направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє
Виконавця від пов‘язаної із цим відповідальності
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