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Всеукраїнська благодійна організація «Українська Фундація Правової Допомоги» («Фундація», «ми»,
«нас», або інші займенники першої особи) адмініструє платформу «Параюристи», що представлена у
формі мобільного додатку та веб-додатку, а також Бази Знань («Платформа»). База Знань доступна
як у межах мобільного додатку, так і у якості веб-сайту за посиланням https://kb.paralegal.in.ua («База
Знань»)

Ці умови використання Платформи («Умови», «Умови використання», «Умови використання
Платформи») визначають ключові правові аспекти використання Платформи різними категоріями
суб’єктів.

Використовуючи Платформу, здійснюючи комунікацію із Фундацією за допомогою Платформи, Ви
повністю погоджуєтесь із змістом Умов.

Правові умови захисту персональних даних:

● Під час взаємодії із Платформою;
● Під час комунікації із Фундацією за допомогою Платформи,

містяться у Політиці приватності. Терміни, тлумачення яким не надається у межах цих Умов,
визначаються відповідно до Умови використання Платформи. Політика приватності та Умови є
взаємодоповнюючими та взаємозалежними актами, мають тлумачитись із врахуванням одне одного.

Чинні редакції Політики приватності та Умов містяться у Базі знань.

Детальніше про Фундацію:

● Веб-сайт Фундації: https://ulaf.org.ua
● Юридична інформація: Повна назва ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

"УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ", Код ЄДРПОУ 37814872, адреса
реєстрації Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 2, офіс 211

● Електрона адреса для звернень: info@ulaf.org.ua

Оновлено 27 вересня 2022 року.

Визначення

● Клієнт – особа, яка потребує правової допомоги;
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● Користувач – особа, що використовує Платформу.

Категорії Користувачів

Категорії Користувачів

Параюрист Фахівець Фундація

Особа, яка пройшла спеціальне
навчання, спрямоване на
правову допомогу у найбільш
типових питаннях та
переадресацію (формування)
запитів до Фахівців, здатних
надати відповідну правову
допомогу.

Функції та повноваження
Параюристів визначаються (1)
цими Умовами, (2) Політикою
приватності, (3)
домовленостями Фундації із
Параюристом.

Представник Координаційний
центр з надання правової
допомоги, Управління
дотримання прав людини, чи
Асоціації громадських радників
в Україні, іншого Партнера
Фундації, або ж індивідуально
практикуючий спеціаліст, якому
Параюрист адресує запит в
інтересах Клієнта;

Функції та повноваження
Фахівців визначаються (1) цими
Умовами, (2) Політикою
приватності, (3)
домовленостями Фундації із
такими Фахівцями, а також,
якщо застосовно, (4)
домовленостями із Партнером
Фундації, що має відношення до
такого Фахівця.

Фундацію можуть
представляти, особи, наділені
відповідними повноваженнями
у зв’язку із трудовими
відносинами із Фундацією, а
також особи, наділені правом
керувати Фундацією.

Функції та межі повноважень
таких осіб визначаються (1)
цими Умовами, (2) Політикою
приватності, (3)
домовленостями Фундації із
такими особами, (4)
установчими документами,
локальними актами Фундації.

Суб’єкти, що забезпечують
належне функціонування

Платформи

Партнер Фундації Радники та консультанти

До таких суб’єктів можна
віднести осіб, що надають
послуги із:
Забезпечення кібербезпеки
Хостингу
Розробки, вдосконалення, та
підтримки Платформи.

Функції та межі повноважень
таких Суб’єктів визначаються
(1) цими Умовами, (2)
Політикою приватності, (3)
домовленостями Фундації із
такими Суб’єктами.

Особа, яка допомагає Фундації
із досягненням призначення
Платформи, у тому числі, але
не виключно, шляхом
залучення Фахівців.

Функції та повноваження
Партнерів Фундації
визначаються (1) цими
Умовами, (2) Політикою
приватності, (3)
домовленостями із
відповідними Партнерами
Фундації.

Час від часу для належного
функціонування Платформи
можуть залучатись сторонні
спеціалісти; Функції та межі
повноважень таких Радників та
консультантів визначаються (1)
цими Умовами, (2) Політикою
приватності, (3)
домовленостями Фундації із
такими Радниками та
консультантами.
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Призначення Платформи

Головними цілями, які переслідує Фундація адмініструючи Платформу, є:

● Комунікація між Користувачами у порядку, передбаченому цими Умовами;
● Інформування Користувачів щодо інструментів захисту та іншої корисної інформації за

допомогою Бази Знань та інших інструментів, наявних у Платформі;
● Комунікація між Користувачами та Фундацією щодо Платформи.

Вимоги до Параюриста

Для отримання статусу Параюриста у Межах платформи, Користувач має пройти будь-який з освітніх
курсів для Параюристів Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя
(посилання: https://edu.ua2j.school)  та отримати сертифікат про його проходження.

В описі курсу буде зазначено, для кого призначено курс (пункт «Для кого курс» і – серед перелічених
категорій мають бути згадані «Параюристи»).

Фундація також може надати статус Параюриста на запит Користувача, що іншим чином доведе свою
компетентність. Дізнатись більше про такий спосіб отримання статусу Параюриста можна направивши
листа на електронну адресу Фундації із темою листа «Отримання статусу Параюриста».

Фундація може змінювати, розширювати, доповнювати вимоги до Параюриста в односторонньому
порядку.

Договори із Користувачами

Фундація зберігає за собою право укладати договори із конкретними Користувачами (категоріями
Користувачів), що розширюватимуть, змінюватимуть, або доповнюватимуть ці Умови та матимуть над
ними вищу силу у випадку суперечностей. Дотримання положень Політики приватності при цьому
залишатиметься обов’язковим.

Функціонування Платформи

Погоджуючись із цими Умовами, Користувач визнає, що Платформа може бути час від часу
недоступною з технічних причин, пропозиція змінити Платформу не буде обов’язковою для Фундації
чи інших осіб (тобто Платформа функціонує за принципом «як є»). Фундація не нестиме
відповідальність за недоступність Платформи.

Модифікація, виправлення помилок та недоліків може потребувати часових ресурсів що зумовлено як
необхідністю технічного усунення похибок, так і врегулювання правових питань (дотримання
авторських прав розробників, інших осіб, що здійснюють технічне обслуговування та підтримку
Платформи; дотримання положень Політики приватності, договорів, тощо).

Фундація не нестиме відповідальність за недоступність чи неналежне функціонування Платформи, що
обґрунтовується, зокрема:

1. Погодженням Користувача із цими Умовами;
2. Необхідністю дотримання прав інших осіб, що впливають на належне функціонування

Платформи, при налагодженні функціонування Платформи (усунення згоди без
залучення/отримання згоди такої особи не буде можливим).

При цьому Фундація зобов’язується у міру можливостей підтримувати функціонування Платформи.
Будемо вдячні за сповіщення про будь який недолік, виявлений у межах Платформи.
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Комунікація та взаємодія

Сповіщення. Фундація може інформувати вас про новини Фундації та інших Користувачів у межах
Платформи.

Співпраця Параюриста та Фахівця. Фундація залишається за межами правовідносин між
Параюристом та Фахівцем. Роль Фундації обмежується наданням можливості комунікації між
Користувачами.

Платформа дає змогу Параюристам та Фахівцям спілкуватись стосовно надання правової допомоги
Клієнтам. Фундація не здійснює постійний моніторинг комунікацій у межах Додатку та не зберігає логів
(записів комунікації), доступних для перегляду в адміністративній панелі Платформи, втім, такі
відомості можуть збиратись та оброблятись Платформою, передаватись правоохоронним органам для
цілей кримінального провадження. Параюрист самостійно визначає обсяг та характер інформації, що
передається Фахівцю, приймає рішення про направлення такої інформації. Параюрист відповідає за
отримання згоди на передачу інформації щодо інших осіб у межах Платформи та гарантує Фундації її
наявність у випадку здійснення передачі.

Взаємодія із іншими особами. Користувачі мають взаємодіяти із іншими Користувачами, сторонніми
особами із дотриманням цих Умов, Політики приватності, інших угод та договорів, укладених із
Фундацією.

Поширення інформації про інших осіб. Поширюючи інформацію про іншу особу за допомогою
Платформи, користувач гарантує, що він отримав дозвіл (має право) на такі дії.

Якщо будь-які дії чи бездіяльність Користувача призвели до порушення прав будь-якої особи, такий
Користувач зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду у порядку, передбаченому законодавством.
Якщо дії Користувача призвели до збитків, штрафів, відповідальності, шкоди, витрат, інших негативних
наслідків для Фундації («Негативні наслідки»), такий Користувач має повністю відшкодувати
Фундації такі Негативні наслідки.

Користувач зобов’язується всіляко допомагати Фундації у виявленні, фіксуванні, запобіганні, розкритті
порушення прав Фундації, Користувачів та інших осіб пов’язаних із функціонуванням Платформи.

Фундація залишає право повідомляти правоохоронні органи про дії, які можуть бути протиправними,
супроводжуючи таке повідомлення інформацією, що потенційно може бути використаною у якості
доказів. Користувач погоджується сприяти Фундації у захисті прав Фундації або інших осіб.

База знань та інший Користувацький Вміст

Користувачі Платформи можуть розповсюджувати в її межах самостійно підготовлені публікації,
презентації, повідомлення, зображення, коментарі, іншу інформацію («Користувацький Вміст»).
Прикладом Користувацького Вмісту є публікації у Базі Знань, підготовлені Користувачами; звернення
Параюриста до Фахівця.

Розміщуючи Користувацький Вміст у межах Платформи, Користувач гарантує, що такий
Користувацький Вміст:

● Не порушує прав інших осіб (у тому числі прав інтелектуальної власності, прав на повагу честі
та гідності, прав на недоторканість особистого життя)

● Відповідає дійсності, не вводить в оману;
● Належить відповідному Користувачу, або Користувач іншим чином наділений правами (1)

використовувати Користувацький Вміст у межах Платформи та (2) дозволяти Фундації та
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Користувачам використовувати Користувацький Вміст у будь-який спосіб, передбачений цими
Умовами.

Фундація залишає за собою право видаляти Користувацький вміст (1) у випадку порушення цих Умов,
(2) за мотивованим зверненням будь-якої особи, або (3) якщо такий Користувацький Вміст є
шкідливим або небажаним для Фундації, Користувачів або інших осіб.

Користувач надаєте Фундації обмежену, невиключну, безоплатну, відкличну ліцензію, яка підлягає
передачі і субліцензуванню, по всьому світу, з правом доступу, використання, копіювання,
відтворення, публікації, публічного показу, поширення такого Користувацького Вмісту з метою
надання доступу до нього у межах Платформи і для інших цілей, які можуть виникнути відповідно до
цих Умов.

Фундація не несе відповідальності за Користувацький Вміст. Якщо ви вважаєте, що Користувацький
Вміст порушує певні права – будь ласка, проінформуйте про це Фундацію.

Вміст Фундації

За умови дотримання вами положень цих Умов, Фундація надає Користувачу обмежену, невиключну,
відкличну ліцензію, без права на субліцензію та передання, на:

● використання Платформи на передбачених (1) цими Умовами, (2) Політикою приватності, та
(3) договорами, укладеними із таким користувачем, умовах; та

● доступ до та перегляд будь-якого вмісту, у тому числі Користувацького Вмісту, виключно для
цілей, передбачених цими Умовами або договором, укладеним із Користувачем.

● Використання для надання безоплатної правової допомоги, безоплатного консультування
Клієнтів.

Використання Платформи та вмісту у межах Платформи в інших цілях потребує письмової
згоди Фундації.

Персональні дані

Обробка персональних даних регулюється Політикою приватності із урахуванням цих Умов. Чинна
редакція Політики приватності міститься у Базі знань.

Застосовне право

Ці Умови використані складені та тлумачиться відповідно до законодавства України.

Будь-які спори, що прямо чи опосередковано пов’язані з цими Умовами вирішуються виключно в судах
України, з дотриманням правил підсудності, відповідно до чинного матеріального права України.

Зміни Умов

Положення даної Політики можуть змінюватись на розсуд Фундації. У випадку внесення змін до цієї
Політики, її оновлений зміст буде розміщено у межах Платформи, або ж направлено Вам за допомогою
електронної пошти, якщо ваша адреса електронної пошти відома Фундації. Зміни до Політики
набирають чинності з моменту публікування нової редакції Політики у межах Платформи.
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