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Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови користування сервісу входу до системи
ACTIVELEX (https://login.activelex.com) перш ніж почати використовувати або отримати
будь-які матеріали, інформацію, продукти або послуги за допомогою цього веб-сайту або
мобільного додатка. Користуючись сайтом login.activelex.com (надалі - “Сервіс Входу”), ви
тим самим погоджуєтеся дотримуватися цих Умов ("Умови") і нашої Політики конфіденційності. Якщо ви не приймаєте усі зазначені умови, не користуйтеся нашим веб-сайтом. У цих
умовах "ми", "нас", "наш" стосується ТОВ «АКТИВЛЕКС», зареєстроване в Україні,, а "ви" або
"ваш" – вас як користувача нашого сайту.
Ми можемо змінювати ці Умови з будь-якої причини у будь-який час, розмістивши нову
версію Умов на нашому сайті; при цьому публікація змін не зачіпає права і зобов'язання,
виниклі до такої публікації. Подальше користування нашим веб-сайтом після оновлення
умов регулюватиметься положеннями, що діють на момент користування. Ми просимо
періодично переглядати ці Умови, щоб ознайомитися зі змінами. Якщо ви не погоджуєтеся
із будь-яким положенням чи наступними змінами цих Умов або незадоволені нашим
сайтом із якихось інших причин, єдиним виходом для вас буде припинення користування
сайтом https://login.activelex.com.

1. Використання Сервісу Входу
Сервісу Входу дозволяє швидко і зручно керувати здійснювати реєстрацію та входом
(логування) до системи ACTIVELEX.
За допомогою Сервісу Входу користувачі:
• мають можливість отримати доступ до продуктів та послуг, що пропонуються ТОВ
«АКТИВЛЕКС», та
• можуть входити в системи ACTIVELEX, керувати власним профілем та керувати
доступом до продукту в режимі спільної ліцензії.
Реєстрація в Сервісі Входу є обов'язковою умовою доступу до деяких з продуктів та послуги, що пропонуються ТОВ «АКТИВЛЕКС».
Сервіс Входу доступний цілодобово і без вихідних. Винятками є періоди обслуговування
системи і програм, коли доступ може бути обмежений.
Функціональність Сервісу Входу постійно розвивається. Ми залишаємо за собою право в
будь-який час і без попередження вносити зміни або доповнення, що стосуються функціональності або Умов використання Сервісу Входу. З усією актуальною інформацією щодо
функціональності та Умов використання Сервісу Входу, в тому числі і змінами, можна
ознайомитись на сайті https://login.activelex.com.
ТОВ «АКТИВЛЕКС» також залишає за собою право у будь-який час припинити функціонування онлайн програми «Сервіс Входу».
Сервіс Входу можна використовувати згідно з цими Умовами використання і тільки для
цілей, зазначених вище.
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2. Реєстрація
Для реєстрації в Сервісі Входу необхідно заповнити реєстраційну форму на сайті
https://login.activelex.com і встановити пароль. Реєструватися можуть лише фізичні особи,
які досягли 18 — річного віку, що володіють повною дієздатністю, і яка погодилася з цими
Умовами.
На вказану в реєстраційній формі електронну адресу після внесення всіх даних буде
відправлено лист-підтвердження з посиланням для активації облікового запису. Якщо
адресу електронної пошти не буде підтверджено шляхом активації протягом доби, процес
реєстрації необхідно повторити.
Для входу в Сервіс Входу після активації потрібно вказати в якості логіна електронну
адресу, використану під час реєстрації та пароль.

3. Дані, зазначені в Сервісі Входу, і дані доступу
Після реєстрації в Сервісі Входу до системи можна буде внести додаткові особисті дані.
Власник профілю несе відповідальність за збереження секретності даних доступу в Сервісі
Входу, у тому числі пароля, які не слід передавати третім особам.

4. Видалення профілю
Щоб видалити профіль, необхідно надіслати листа з запитом у довільній формі на електронну адресу support@activelex.com

5. Відновлення / зміна пароля
Для зміни пароля необхідно скористатися опцією «Змінити пароль», доступною в Сервісі
Входу. Для відновлення паролю слід перейти за відповідним посиланням, зазначеним у
формі входу в Сервіс Входу.

6. Зміна електронної адреси
Вказана у процесі реєстрації електронна пошта використовується як логін і контактна
інформація. Для зміни e-mail (логіна) слід використовувати функцію «Змінити емейл» («Змінити логін»), доступну в Сервісі Входу.

7. Захист даних
Зазначені в Сервісі Входу персональні дані обробляються з дотриманням положень чинного законодавства про захист даних. Докладна інформація вказана у розділі Політика
конфіденційності.
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