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Редакція від 16 березня 2023 року 

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon  

«Обліковий запис у Системі Bitbon» 

Додаток «Обліковий запис у Системі Bitbon» (далі — Додаток) визначає умови 

функціонування облікового запису в Системі Bitbon, а також порядок його 

використання Користувачем Системи Bitbon.  
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Глава 1. Терміни та визначення 

Стаття 1. Використання термінів 

1. Терміни, що використовуються в цьому Додатку, інтерпретуються 

відповідно до визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту 

Системи Bitbon Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon». 

Глава 2. Предмет і структура Додатка 

Стаття 2. Предмет Додатка  

1. Предметом цього Додатка є відносини між Користувачами Системи 

Bitbon (далі — Користувач), що виникають у процесі користування обліковими 

записами в Системі Bitbon (далі — обліковий запис). 

2. Цим Додатком установлюються умови функціонування облікового 

запису, а також правила й умови користування функціональними 

можливостями облікового запису Користувачем.  

Стаття 3. Структура Додатка 

1. Структура цього Додатка передбачає преамбулу, розділи, глави, які 

складаються зі статей, що містять частини та пункти. У Додатку 

використовуються виноски та посилання на Положення Публічного контракту 

Системи Bitbon, а також на інші Додатки, що є невід’ємною частиною 

Публічного контракту Системи Bitbon. 

 

 

 

 

 

https://www.bitbon.space/ua/terms-and-definitions/
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-public-contract
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-public-contract
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РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Глава 3. Персональний обліковий запис у Системі Bitbon 

Стаття 4. Порядок створення персонального облікового запису 

в Системі Bitbon 

1. Персональний обліковий запис у Системі Bitbon (далі — персональний 

обліковий запис) є компонентом Системи Bitbon, створеним унаслідок 

реєстрації суб’єкта в Системі Bitbon із метою отримання прав Користувача. 

2. У процесі реєстрації Користувачу потрібно створити Space ID і пароль 

до персонального облікового запису та зазначити засіб зв’язку.  

3. Для підтвердження достовірності інформації, зазначеної Користувачем 

для створення персонального облікового запису, передбачено верифікацію в 

Системі Bitbon (далі — верифікація).   

4. Верифікація відбувається через здійснення Користувачем, який 

верифікується, певних дій та/або надання підтверджуючих даних про себе 

як особу або організацію Оператору Системи Bitbon (далі — Оператор). 

5. У процесі реєстрації суб’єкта в Системі Bitbon створюється Space ID. 

6. Space ID є ідентифікатором, створеним Користувачем для доступу 

й управління персональним обліковим записом. 

7. Користувач отримує доступ до функцій персонального облікового запису 

за допомогою базового сервісу One Space, функціонування якого 

регламентується Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon Базовий 

сервіс One Space. 

8. У одного Користувача може бути лише один Space ID. 

9. Користувач може зареєструвати лише один персональний обліковий 

запис. У разі збігу паспортних даних та/або засобу зв’язку, наданих 

Користувачем на будь-якому етапі реєстрації, з даними, що вже були присвоєні 

іншому персональному обліковому запису, такому Користувачу буде 

відмовлено в реєстрації персонального облікового запису. 

https://www.bitbon.space/ua/one-space-base-service
https://www.bitbon.space/ua/one-space-base-service
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10. Із метою отримання відповідної категорії ID Passport Користувачу 

потрібно надати належної якості документи, що посвідчують особу й місце 

реєстрації та/або проживання (для фізичних осіб) або місця реєстрації та/або 

місцезнаходження (для організацій).  

11. Документи, що надає Користувач, мають відповідати таким вимогам, щоб 

вважатися «документами належної якості»: 

 Копії документів мають бути кольоровими, високої якості 

(максимальна чіткість зображення, без затемнення, чорних смуг та інших 

дефектів, пов’язаних із роботою скануючих/фотографуючих пристроїв) і 

правильно орієнтовані (за горизонталлю та вертикаллю). 

 Копії документів приймаються лише у файлах таких форматів: JPG, 

JPEG, PNG. 

 Розмір кожного файла, що містить електронну копію документа, 

не повинен перевищувати 3 Mb. 

 Не допускається об’єднання в один файл різнотипних документів 

(наприклад, копії паспорта та рахунка за комунальні послуги потрібно 

надсилати окремими файлами). 

12. На підставі Додатка до Публічного контракту Системи Bitbon Політика 

щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом/«Знай свого Клієнта» Оператор має право 

запитати у Користувача додатково надати завірені паперові копії документів, 

що посвідчують особу, а також інші потрібні для верифікації документи. 

13. Надання Користувачем повного переліку потрібних документів не 

гарантує присвоєння ID Passport такого Користувача відповідної категорії. 

14. На підставі наданих даних і документів Оператор приймає рішення про 

присвоєння ID Passport Користувача відповідної категорії. 

15. Оператор має право проводити додаткові дії з ідентифікації особи 

Користувача через здійснення аудіо- та/або відеодзвінка на зазначені 

Користувачем засоби зв’язку або особисту зустріч. 

https://www.bitbon.space/ua/aml-kyc-policy
https://www.bitbon.space/ua/aml-kyc-policy
https://www.bitbon.space/ua/aml-kyc-policy
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16. Відомості, а також електронні копії документів, надані Користувачем, 

використовуються для подальшої ідентифікації такого Користувача. Будь-яка 

невідповідність даних, наданих Користувачем, може призвести до часткового 

або повного обмеження доступу до персонального облікового запису такого 

Користувача. 

Стаття 5. Елементи персонального облікового запису в Системі Bitbon 

1. Основними елементами персонального облікового запису є: ID Passport, 

картка спеціалізації та сертифікат облікового запису. 

Стаття 6. Порядок анулювання даних персонального облікового запису 

в Системі Bitbon 

1. У Системі Bitbon передбачено анулювання даних персонального 

облікового запису за ініціативою Користувача. 

2. Підставою для анулювання даних персонального облікового запису за 

ініціативою Користувача є відповідний запит Користувача до Служби 

інформаційної підтримки сайта One Space. 

3. Порядок анулювання даних персонального облікового запису 

здійснюється за запитом Користувача до Служби інформаційної підтримки One 

Space такого змісту: «Прошу анулювати дані мого персонального облікового 

запису на підставі пункту 3 статті 6 Додатка до Публічного контракту 

Системи Bitbon «Обліковий запис у Системі Bitbon». 

4. Оператор повідомляє про анулювання даних персонального облікового 

запису на засіб зв’язку, наданий Користувачем під час реєстрації такого 

облікового запису, за 30 днів до такого анулювання. Виняток становлять 

випадки, коли анулювання може виявитися неможливим через обставини, що 

виникли внаслідок правових, нормативних або урядових заходів або такі, що 

стосуються забезпечення безпеки та конфіденційності Користувачів, технічної 

цілісності або безперервного обслуговування інших Користувачів, а також 

випадки, пов’язані зі стихійними лихами, катастрофами, воєнними діями або 

іншими аналогічними подіями, на які Система Bitbon не в змозі вплинути. 

https://www.one.space/ua
https://www.one.space/ua
https://www.one.space/ua
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5. Наслідком анулювання даних персонального облікового запису є 

припинення доступу Користувача до інфраструктури Системи Bitbon, включно 

з, серед іншого, припиненням доступу до такого облікового запису та його 

даних. До того ж після закінчення певного періоду часу Оператором будуть 

видалені інформація та дані, що зберігаються в персональному обліковому 

записі або є його частинами. 

6. Оператор не несе відповідальності перед Користувачами або будь-якою 

третьою стороною за будь-які збитки, що може спричинити анулювання даних 

персонального облікового запису. 

Стаття 7. Призупинення доступу до персонального облікового запису 

в Системі Bitbon 

1. У Системі Bitbon передбачено повне або часткове призупинення доступу 

до персонального облікового запису за ініціативою Оператора. 

2. Оператор може в будь-який час, за певних обставин і без попереднього 

повідомлення призупинити доступ до такого облікового запису повністю або 

частково. 

3. До підстав повного або часткового призупинення доступу до 

персонального облікового запису належать: 

3.1. Порушення цього Додатка та/або Публічного контракту Системи 

Bitbon, будь-яких інших політик або посібників, у яких безпосередньо 

зазначено про відповідальність Користувача, опублікованих на офіційних 

інформаційних ресурсах Системи Bitbon.  

3.2. Випадки, коли надання Користувачу сервісу є або може стати 

протизаконним.  

3.3. Виявлення ознак протизаконної діяльності в діях Користувача. 

3.4. Виявлення наявності у Користувача понад одного зареєстрованого 

персонального облікового запису.  

3.5. Ненадання Користувачем точних, актуальних і повних даних для 

отримання відповідної категорії ID Passport та/або Corporate ID Card. 
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4. Призупинення повного або часткового доступу до персонального 

облікового запису виконується Оператором. У разі усунення підстав для 

повного або часткового призупинення доступу до персонального облікового 

запису Оператор відновлює такий доступ. 

5. Наслідком повного або часткового призупинення доступу до 

персонального облікового запису є тимчасове припинення доступу Користувача 

до інфраструктури Системи Bitbon, включно з, серед іншого, тимчасовим 

припиненням доступу до персонального облікового запису та його даних. До 

того ж після закінчення певного періоду часу Оператором будуть видалені 

інформація та дані, що зберігаються в персональному обліковому записі або є 

його частинами, у разі, якщо такий Користувач не усуне підстави для повного 

або часткового призупинення доступу до персонального облікового запису. 

6. Оператор не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якою 

третьою стороною за будь-які збитки, що може спричинити призупинення 

повного або часткового доступу до персонального облікового запису.  

Глава 4. ID Passport 

Стаття 8. ID Passport і його категорії 

1. ID Passport є елементом персонального облікового запису, що формується 

на підставі даних, наданих Користувачем із метою своєї ідентифікації в 

Соціальній мережі «Система Bitbon» як фізичної особи. 

2. Категорія ID Passport є ознакою ID Passport, що вказує на наявність 

певного комплексу верифікованих облікових даних Користувача як фізичної 

особи.  

3. У Системі Bitbon існують такі категорії ID Passport: 

 категорія 1 — «Анонім»; 

 категорія 2 — «Початковий»; 

 категорія 3 — «Формальний»; 

 категорія 4 — «Персональний»; 
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 категорія 5 — «Посвідчений» (підкатегорія А; В; С … N). 

4. Обсяг даних, наданих Користувачем, визначає категорію ID Passport. Такі 

дані поетапно підтверджуються в Системі Bitbon за допомогою верифікації. 

5. Категорії ID Passport присвоюються автоматично або після валідації 

та/або верифікації наданих даних для затвердження заявки на отримання 

відповідної категорії та наданих Користувачем документів.  

6. Заповнення Користувачем заявки на отримання відповідної категорії 

не гарантує присвоєння ID Passport такої категорії.  

Стаття 9. Порядок отримання ID Passport 

1. Користувач автоматично отримує ID Passport після реєстрації 

в Системі Bitbon.  

Стаття 10. Категорія «Анонім» 

1. Категорія «Анонім» є спеціалізованою категорією ID Passport 

і присвоюється для відновлення повного доступу до персонального облікового 

запису, зокрема в разі втрати Space ID та/або пароля.  

2. Категорія «Анонім» реалізується згідно з Дорожньою картою 

Системи Bitbon. 

Стаття 11. Категорія «Початковий» 

1. Категорія «Початковий» присвоюється ID Passport автоматично під час 

реєстрації персонального облікового запису. 

Стаття 12. Категорія «Формальний» 

1. Категорія «Формальний» присвоюється ID Passport на підставі 

заповнення Користувачем заявки на отримання категорії «Формальний». 

2. Для отримання категорії «Формальний» Користувачу потрібно зазначити 

в заявці:  

 прізвище, ім’я, по батькові; 

 дату народження; 

 стать; 

https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-roadmap
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 громадянство; 

 місце проживання; 

 адресу фактичного проживання; 

 тип, серію, номер, дату та місце, де видали документ, що посвідчує 

особу. 

3. Категорія «Формальний» присвоюється ID Passport після валідації 

наданих даних для затвердження заявки на отримання категорії «Формальний» 

і наданих Користувачем документів. 

Стаття 13. Категорія «Персональний» 

1. Категорія «Персональний» присвоюється ID Passport на підставі 

заповнення Користувачем заявки на отримання категорії «Персональний». 

2. Для отримання категорії «Персональний» Користувачу потрібно надати 

документи, що підтверджують дані, які були надані під час заповнення 

Користувачем заявки на отримання категорії «Формальний». 

3. Для отримання категорії «Персональний» Користувачу потрібно надати: 

 документи, що посвідчують особу Користувача (сканкопії або 

фотокопії належної якості всіх сторінок паспорта або іншого документа, 

який посвідчує особу); 

 документи, що підтверджують місце проживання Користувача, 

видані не більше трьох місяців тому (сканкопії або фотокопії належної 

якості документа про реєстрацію місця проживання, договору оренди 

житла, рахунка за комунальні послуги або інші квитанції про оплату 

послуг, що містять повну адресу реєстрації або адресу фактичного 

проживання). 

4. Категорія «Персональний» присвоюється ID Passport після верифікації 

наданих даних для затвердження заявки на отримання категорії 

«Персональний» і наданих Користувачем документів.  
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Стаття 14. Категорія «Посвідчений» 

1. Категорія «Посвідчений» присвоюється ID Passport на підставі 

заповнення Користувачем заявки на отримання категорії «Посвідчений».  

2. Категорія «Посвідчений» реалізується згідно з Дорожньою картою 

Системи Bitbon. 

Стаття 15. Умови зниження та відновлення категорії ID Passport 

1. У разі зміни даних, зазначених Користувачем на отримання відповідної 

категорії ID Passport, така категорія знижується до категорії ID Passport, 

що відповідає зміненим даним Користувача. 

2. Відновлення категорії ID Passport здійснюється згідно з умовами 

отримання категорії ID Passport, встановленими цим Додатком. 

Глава 5. Корпоративний обліковий запис у Системі Bitbon 

Стаття 16. Корпоративний обліковий запис у Системі Bitbon 

1. Корпоративний обліковий запис у Системі Bitbon (далі — корпоративний 

обліковий запис) є компонентом Системи Bitbon, що дозволяє Користувачу 

представляти інтереси комерційної або некомерційної організації 

в Системі Bitbon.  

2. Корпоративний обліковий запис містить певний комплекс верифікованих 

облікових даних Користувача як уповноваженого представника комерційної 

або некомерційної організації.  

3. Користувач може створити необмежену кількість корпоративних 

облікових записів за допомогою функціональних можливостей свого 

персонального облікового запису. 

4. Обсяг даних, наданих Користувачем як уповноваженим представником 

комерційної або некомерційної організації, визначає категорію Corporate 

ID Card. Такі дані поетапно підтверджуються в Системі Bitbon за допомогою 

верифікації. 

https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-roadmap
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5. Категорії Corporate ID Card присвоюються після верифікації наданих 

даних для затвердження заявки на отримання відповідної категорії та наданих 

документів Користувачем як уповноваженим представником комерційної або 

некомерційної організації.  

Стаття 17. Реєстрація корпоративного облікового запису 

1. Обов’язковою умовою реєстрації корпоративного облікового запису є 

наявність у Користувача як уповноваженого представника комерційної або 

некомерційної організації ID Passport категорії «Посвідчений» із підкатегорією 

«А» та більше. 

2. Реєстрація корпоративного облікового запису здійснюється за допомогою 

функціональних можливостей персонального облікового запису Користувача 

через внесення даних, передбачених положеннями цього Додатка. 

Стаття 18. Corporate ID Card та її категорії 

1. Corporate ID Card є елементом корпоративного облікового запису, що 

формується на підставі даних, наданих Користувачем як уповноваженим 

представником комерційної або некомерційної організації з метою 

ідентифікації в Системі Bitbon такої організації. 

2. Категорія Corporate ID Card є ознакою Corporate ID Card, що вказує на 

наявність певного комплексу верифікованих облікових даних, наданих 

Користувачем як уповноваженим представником комерційної або 

некомерційної організації. 

3. У Системі Bitbon існують такі категорії Corporate ID Card: 

 категорія 1 — «Комерційна»; 

 категорія 2 — «Некомерційна». 

4. Дані, надані Користувачем як уповноваженим представником 

комерційної або некомерційної організації, визначають категорію Corporate 

ID Card. Такі дані поетапно підтверджуються в Системі Bitbon через 

верифікацію. 
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5. Категорії Corporate ID Card присвоюються через верифікацію наданих 

даних для затвердження заявки на отримання відповідної категорії та наданих 

документів Користувачем як уповноваженим представником комерційної або 

некомерційної організації. 

6. Заявка на отримання відповідної категорії Corporate ID Card має бути 

подана протягом 90 днів із моменту реєстрації корпоративного облікового 

запису Користувачем як уповноваженим представником комерційної або 

некомерційної організації. 

Стаття 19. Категорія «Комерційна» 

1. Категорія «Комерційна» присвоюється Corporate ID Card на підставі 

заповнення Користувачем як уповноваженим представником комерційної 

організації заявки на отримання категорії «Комерційна». 

2. Для отримання категорії «Комерційна» Користувачу потрібно зазначити 

в заявці та/або надати:  

 документ про реєстрацію організації з офіційного державного 

реєстру, виданий не більше трьох місяців тому;  

 інші документи, передбачені вимогами відповідного Регіонального 

оператора Системи Bitbon. 

3. Категорія «Комерційна» присвоюється Corporate ID Card після 

верифікації наданих даних для затвердження заявки на отримання категорії 

«Комерційна» та наданих Користувачем документів.  

Стаття 20. Категорія «Некомерційна» 

1. Категорія «Некомерційна» присвоюється Corporate ID Card на підставі 

заповнення Користувачем як уповноваженим представником некомерційної 

організації заявки на отримання категорії «Некомерційна». 

2. Для отримання категорії «Некомерційна» Користувачу потрібно 

зазначити в заявці та/або надати: 

 документ про реєстрацію організації з офіційного державного 

реєстру, виданий не більше трьох місяців тому; 
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 інші документи, передбачені вимогами відповідного Регіонального 

оператора Системи Bitbon. 

3. Категорія «Некомерційна» присвоюється Corporate ID Card після 

верифікації наданих даних для затвердження заявки на отримання категорії 

«Некомерційна» та наданих Користувачем документів. 

Стаття 21. Порядок призупинення корпоративного облікового запису 

1. Підставою для призупинення корпоративного облікового запису є запит 

Користувача, заснований на рішенні організації про призупинення дії 

корпоративного облікового запису. 

Глава 6. Картка спеціалізації 

Стаття 22. Поняття картки спеціалізації 

1. Картка спеціалізації є елементом персонального облікового запису, що 

формується на підставі даних, наданих Користувачем про свої знання та 

навички у певній сфері, які можуть бути підтверджені Користувачами, які 

мають відповідну роль у Системі Bitbon. 

Стаття 23. Порядок формування картки спеціалізації 

1. Для формування картки спеціалізації Користувачу потрібно надати такі 

документи: диплом, атестат та/або сертифікат, що підтверджує знання 

та навички у певній сфері. 

2. Порядок формування картки спеціалізації реалізується згідно з Дорожньою 

картою Системи Bitbon.  

Стаття 24. Види карток спеціалізації 

1. У Системі Bitbon передбачено різні види карток спеціалізації, 

що реалізуються згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon. 

 

 

https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-roadmap
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Стаття 25. Порядок анулювання картки спеціалізації 

1. Картка спеціалізації анулюється Користувачем самостійно за допомогою 

функціональних можливостей персонального облікового запису.  

Глава 7. Сертифікат облікового запису 

Стаття 26. Поняття сертифіката облікового запису 

1. Сертифікат облікового запису є елементом облікового запису, 

що генерується автоматично на підставі сукупності верифікованих облікових 

даних Користувача, які містяться в ID Passport або Corporate ID Card різних 

категорій і картках спеціалізації, а також на підставі статусу та ролі, потрібних 

для надання такому Користувачу доступу до певних функціональних 

можливостей інфраструктури Системи Bitbon.  

Стаття 27. Порядок формування сертифіката облікового запису 

1. У Системі Bitbon сертифікат облікового запису генерується автоматично 

на підставі: 

 сукупності верифікованих облікових даних Користувача, що 

містяться в ID Passport або Corporate ID Card різних категорій і картках 

спеціалізації; 

 статусу та ролі, потрібних для надання такому Користувачу доступу 

до певних функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon.  

2. Порядок формування сертифіката облікового запису реалізується згідно 

з Дорожньою картою Системи Bitbon. 

Стаття 28. Види сертифікатів облікового запису 

1. Сертифікати облікового запису характеризуються належністю до певних 

видів сертифікатів облікового запису Користувача, а також індексами 

сертифікатів облікового запису. 

2. Види сертифікатів облікового запису реалізуються згідно з Дорожньою 

картою Системи Bitbon. 

https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-roadmap
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Стаття 29. Поняття індексу сертифіката облікового запису та порядок його 

формування 

1. Індекс сертифіката облікового запису є показником, що формується 

на підставі ступеня застосування Користувачем функціональних можливостей 

інфраструктури Системи Bitbon, передбачених для конкретного сертифіката 

облікового запису.  

2. Сукупність індексів сертифікатів облікового запису враховується під час 

формування рейтингу облікового запису. 

3. Порядок формування індексу сертифіката облікового запису реалізується 

згідно з Дорожньою картою Системи Bitbon.  

Глава 8. Рейтинг облікового запису 

Стаття 30. Поняття рейтингу облікового запису 

1. Рейтинг облікового запису є індивідуальним інтервальним показником 

діяльності Користувача, що формується в Соціальній мережі «Система Bitbon» 

за алгоритмом, встановленим цим Додатком. 

2. Рейтинг облікового запису є інструментом Соціальної мережі 

«Система Bitbon», що підвищує мотивацію Користувачів до активного 

та різноманітного освоєння функціональних можливостей інфраструктури 

Системи Bitbon. 

Стаття 31. Принципи та порядок формування рейтингу облікового запису 

1. Алгоритм формування рейтингу облікового запису реалізується згідно 

з Дорожньою картою Системи Bitbon.  
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Глава 9. Права й обов’язки Користувача Системи Bitbon 

Стаття 32. Права Користувача Системи Bitbon 

1. Користувач має право: 

1.1. Користуватися функціональними можливостями персонального 

та/або корпоративного облікового запису в порядку та на умовах, 

передбачених цих Додатком і Публічним контрактом Системи Bitbon. 

1.2. Ініціювати анулювання даних персонального та/або корпоративного 

облікового запису в порядку та на умовах, передбачених цим Додатком, 

зокрема в разі внесення Оператором суттєвих змін у роботу або в умови 

використання персонального та/або корпоративного облікового запису. 

1.3. Надавати дані для затвердження заявки на отримання відповідної 

категорії ID Passport та/або Corporate ID Card. 

1.4. Підтвердити свої знання та навички у певній сфері завдяки 

верифікації та/або оцінці інших Користувачів. 

2. Користувач має також інші права, що передбачені та випливають з цього 

Додатка й Публічного контракту Системи Bitbon. 

Стаття 33. Обов’язки Користувача Системи Bitbon 

1. Користувач зобов’язується: 

1.1. Користуватися персональним та/або корпоративним обліковим 

записом, дотримуючись умов цього Додатка та Публічного контракту 

Системи Bitbon. 

1.2. Надавати лише актуальні, точні та повні персональні дані 

й інформацію про себе, а також оновлювати персональні дані в разі їх 

зміни. 

1.3. Забезпечити конфіденційність доступу до свого персонального 

та/або корпоративного облікового запису та не допускати третіх осіб до 

користування інфраструктурою Системи Bitbon за допомогою свого 

персонального та/або корпоративного облікового запису. 
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1.4. Не допускати, щоб дані для авторизації в персональний та/або 

корпоративний обліковий запис (Space ID і пароль) зберігалися в 

браузері, кеширувалися або записувалися в будь-який інший спосіб. 

1.5. Не використовувати будь-які функції, що дозволяють зберігати дані 

для авторизації в персональний та/або корпоративний обліковий запис 

та/або паролі на пристрої, який цей Користувач використовує. 

1.6. Не передавати Space ID та/або пароль від персонального та/або 

корпоративного облікового запису третім особам. 

1.7. Контролювати будь-яку діяльність, що здійснюється 

із використанням свого персонального та/або корпоративного облікового 

запису. 

1.8. У разі виникнення підозри або виявлення ознак несанкціонованого 

доступу до свого персонального та/або корпоративного облікового запису 

негайно змінити дані для входу до персонального та/або корпоративного 

облікового запису. 

1.9. Негайно (тобто одразу після моменту виявлення) інформувати 

Оператора про будь-які підозрілі зміни та/або дії, що здійснені 

із використанням його персонального та/або корпоративного облікового 

запису. У разі відсутності інформування або пізнього сповіщення 

Оператора Користувач самостійно несе відповідальність за порушення 

цього пункту цього Додатка. 

1.10. Користуватися функціональними можливостями персонального 

та/або корпоративного облікового запису виключно в своїх інтересах і 

для досягнення конкретних цілей, не порушуючи прав третіх осіб та/або 

чинного законодавства. 

1.11. Ініціювати запит на анулювання даних персонального та/або 

корпоративного облікового запису, якщо не погоджується з цим 

Додатком та/або Публічним контрактом Системи Bitbon загалом або в 

будь-якій їх частині.  



                                                                                                       

 

Bitbon System Social Network        Додаток  

                                                                                                                         до Публічного контракту Системи Bitbon 

19 

2. Користувач має також інші обов’язки, що передбачені й випливають 

із цього Додатка та Публічного контракту Системи Bitbon. 

Стаття 34. Відповідальність Користувача Системи Bitbon 

1. Кожен Користувач несе повну й особисту відповідальність за розкриття 

інформації про свій персональний та/або корпоративний обліковий запис.  

2. Кожен Користувач несе повну й особисту відповідальність за 

забезпечення конфіденційності та безпеки свого персонального та/або 

корпоративного облікового запису, а також за всі дії, що здійснюються в 

персональному та/або корпоративному обліковому записі або з його 

використанням. 

3. Кожен Користувач несе повну й особисту відповідальність за 

повідомлення третім особам даних свого персонального та/або корпоративного 

облікового запису. 

4. Кожен Користувач несе повну й особисту відповідальність за будь-який 

збиток, викликаний несанкціонованим використанням персонального та/або 

корпоративного облікового запису через недотримання Користувачем заходів 

безпеки у процесі створення та/або управління своїм персональним та/або 

корпоративним обліковим записом. 

5. Кожен Користувач несе повну й особисту відповідальність за надання 

точної та повної інформації в процесі реєстрації в Системі Bitbon, а також 

за своєчасне оновлення своїх персональних даних і забезпечення їхньої 

точності та повноти.  

6. Персональний та/або корпоративний обліковий запис є власністю 

Системи Bitbon, тому не є об’єктом спадкування.  

7. Кожен Користувач несе повну й особисту відповідальність за надання 

до персонального та/або корпоративного облікового запису будь-яких даних 

або програмного забезпечення, що підпадають під дію Міжнародних правил 

торгівлі зброєю та/або які заборонено експортувати без попереднього 

письмового відомчого дозволу, включно з, серед іншого, певними типами 
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програмного забезпечення для шифрування та вихідного коду без отримання 

попереднього дозволу.  

8. Користувач несе також іншу відповідальність, що передбачена та 

випливає з цього Додатка та Публічного контракту Системи Bitbon. 

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

Глава 10. Загальні та інші умови 

Стаття 35. Загальні умови 

1. Зміни та/або доповнення до цього Додатка можуть бути внесені 

виключно за правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту 

Системи Bitbon Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту 

Системи Bitbon. 

2. За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, 

електронна тощо) цього Додатка офіційною є версія, розміщена на офіційних 

інформаційних ресурсах Системи Bitbon в електронній формі. 

3. Переклад цього Додатка іншими мовами надано виключно для зручності 

Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні 

цього Додатка пріоритет має російськомовна версія. 

4. Офіційне тлумачення цього Додатка можуть надавати виключно 

Оператори.  

5. Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon цей 

Додаток є невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon 

і набуває чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах 

Системи Bitbon. 

6. Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon 

до цього Додатка можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі 

зміни та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту 

Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни 

та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах 

https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract/amending-the-public-contract-of-the-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ru/bitbon-system-public-contract/amending-the-public-contract-of-the-bitbon-system
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-public-contract#section-1-2
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-public-contract#section-1-2
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Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного 

контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного 

контракту Системи Bitbon». 

Стаття 36. Інші умови 

1. Оператори прагнуть підтримувати безперебійне функціонування 

персонального та/або корпоративного облікового запису. Користуючись 

персональним та/або корпоративним обліковим записом, Користувач 

погоджується з тим, що існує можливість збоїв у роботі інфраструктури 

Системи Bitbon, що може призвести до тимчасового призупинення 

функціонування та обмеження доступу до функціональних можливостей 

персонального та/або корпоративного облікового запису загалом або у будь-

якій їх частині.  

2. Користувач не повинен користуватися персональним та/або 

корпоративним обліковим записом, якщо не погоджується з правилами та 

умовами, встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon та/або цим 

Додатком загалом або у будь-якій їх частині.  

3. Реєстрація Користувача в Системі Bitbon і створення персонального 

та/або корпоративного облікового запису є фактом прийняття пропозиції від 

ТОВ «СІМКОРД» щодо формування та розвитку Соціальної мережі «Система 

Bitbon» та означають погодження Користувача з правилами й умовами, 

встановленими Публічним контрактом Системи Bitbon і цим Додатком. 

 


