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1. OneLog

OneLog— це безкоштовна служба реєстрації та входу до облікового запису для викори-
стання цифрових пропозицій від медіа-компаній у Швейцарії.

Служба OneLog дозволяє користувачам входити, після одноразової реєстрації та 
аутентифікації на OneLog, до всіх цифрових пропозицій медіа-компаній у Швейцарії, 
які запровадили OneLog (список пропозицій) без необхідності додаткової аутентифі-
кації.

Служба OneLog надається компанією OneLog AG, що веде діяльність через компанію 
Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zurich (далі — «OneLog AG»). OneLog AG — це спільне 
підприємство компаній Ringier AG і TX Group AG.

2. Сфера застосування

Ці загальні умови користування («ЗУК») застосовуються до договірних відносин 
(«Договір користування») між компанією OneLog AG та користувачами служби OneLog 
(далі — «Користувач»).

У разі користування службою OneLog, Користувач чітко погоджується з цими ЗУ.

Будь-які загальні умови користування Користувача не застосовуються. На додачу до 
цих ЗУК деякі цифрові пропозиції підпадають під спеціальні умови користування, що 
прямо вказуються в разі відповідного використання та застосовуються паралельно із 
цими ЗУК. У разі суперечності між цими ЗУК і спеціальними умовами користування, 
останні мають перевагу.

3. Умови користування

3.1 Сторони за договором

Договір користування службою OneLog укладається між компанією OneLog AG і Корис-
тувачем відповідно до цих ЗУК. Крім того, між користувачем і постачальником відпо-
відної цифрової пропозиції, якою користується Користувач (згідно реквізитів компанії), 
укладається договір користування. Цей договір користування регулюється окремими 
умовами, на які прямо вказується Користувачеві.
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3.2 Обліковий запис Користувача OneLog

Користувач, який реєструється в OneLog, отримає міжплатформний обліковий 
запис користувача (далі «Обліковий запис користувача OneLog»). Після одноразової 
реєстрації та аутентифікації за допомогою OneLog Користувач отримує можливість 
входити до всіх цифрових пропозицій, де впроваджено OneLog, без необхідності 
додаткової процедури аутентифікації.

Службою OneLog можуть користуватися фізичні та юридичні особи. Фізичні особи з 
Європейського Союзу можуть користуватися службою OneLog, лише якщо їм виповни-
лося 16 років або за згодою батьків.

Адміністратором облікового запису користувача OneLog є компанія OneLog AG.

Для користування перевагами служби OneLog Користувачі мають такі варіанти 
реєстрації та входу в обліковий запис:

a) безпосередньо через OneLog

Якщо користувач реєструється безпосередньо через OneLog, обліковий запис Корис-
тувача OneLog буде активовано, щойно Користувач підтвердить свою адресу електро-
нної пошти. Дані, які Користувач надає в обліковому записі користувача OneLog, 
регулюються Політикою конфіденційності OneLog.

b) через соціальну мережу (соціальний вхід)

Користувач може зареєструватися або увійти до OneLog через соціальну мережу 
(наприклад, Facebook, Google або Apple). Якщо Користувач робить це, компанія OneLog 
AG отримує дані, необхідні для реєстрації або входу до облікового запису від відпо-
відної соціальної мережі. Детальніше про це йдеться в Політиці конфіденційності 
OneLog. Правові відносини між користувачем і соціальною мережею, зокрема правила 
захисту даних, регулюються виключно умовами і положеннями відповідної соціальної 
мережі.

c) через SwissID

Користувач має можливість зареєструватися або ввійти до OneLog за допомогою 
SwissID – уніфікованого входу до облікового запису, що діє на території Швейцарії, 
запропонованого SwissSign Group AG (далі «SwissSign»). Якщо користувач зробить це, 
OneLog AG отримає від SwissSign персональні дані, необхідні для реєстрації або входу 
до облікового запису. Детальніше про це див. у Політиці конфіденційності OneLog. 
Правові відносини між користувачем і SwissSign щодо SwissID, зокрема правила 
захисту даних, регулюються виключно умовами й положеннями SwissSign.

d) за допомогою WebAuthn

Користувач має можливість зареєструватися або ввійти до OneLog за допомогою 
різних форм WebAuthn (наприклад, Touch ID і Face ID від Apple).
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Якщо користувач реєструється або входить в систему через WebAuthn, OneLog AG не 
отримує жодних персональних даних від відповідного постачальника послуги. Деталь-
нішу інформацію див. у Політиці конфіденційності OneLog.

3.3 Обробка даних

Під час користування OneLog збираються та обробляються різні дані Користувача. 
Обробка даних в межах OneLog регулюється Політикою конфіденційності OneLog.

Користувач запевняє OneLog AG, що персональні дані, надані користувачем, є вірними 
та своєчасно оновлюються Користувачем. Неповна або неправдива інформація 
призведе до відхилення, блокування або видалення облікового запису користувача 
OneLog та будь-якої інформації, пов’язаної з ним.

Зміни адресних даних можна вносити в будь-який час в обліковому записі користувача 
OneLog.

Якщо користувач підозрює неправомірне використання даних, про це необхідно 
негайно повідомити за такою адресою: OneLog AG, Datenschutz, ℅ Ringier AG, 
Dufourstrasse 23, 8008 Zürich

3.4 Обов’язки Користувача

Користувачі не повинні зловживати службою OneLog та її контентом, зокрема, корис-
тувачі не повинні:

• маніпулювати або іншим чином змінювати контент;

• видаляти або змінювати повідомлення про авторські права та права власності;

• вносити зміни, доповнення та/або робити по відношенню до OneLog подібні дії, 
що можуть зашкодити чи поставити під загрозу належну роботу OneLog.

В разі порушення користувачем обов’язків або якщо є обґрунтована підозра про 
порушення обов’язків, компанія OneLog AG має право тимчасово заблокувати або 
назавжди видалити ваш обліковий запис користувача OneLog і вимагати відшкоду-
вання збитків у межах, дозволених законом.

3.5 Термін дії та розірвання договору

Договір користування службою OneLog укладається на невизначений термін.

Компанія OneLog AG залишає за собою право частково обмежувати, змінювати та/
або вимикати послугу OneLog, а також блокувати, видаляти або деактивувати ваш 
обліковий запис користувача OneLog у будь-який час без попереднього повідомлення.
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Користувач може розірвати договір користування послугою OneLog у будь-який час 
без дотримання періоду повідомлення про розірвання договору, видаливши свій 
обліковий запис користувача OneLog.

Припинення користування службою OneLog не призводить до розірвання договорів 
користування з медіа-компаніями; розірвання таких договорів ґрунтується виключно 
на відповідному договорі користування між Користувачем і відповідною медіа-компа-
нією.

Якщо договір користування службою OneLog буде розірвано, Користувач визнає та 
погоджується з тим, що він більше не може використовувати цифрові пропозиції 
медіа-компанії (доки він знову не зареєструється в OneLog) або лише в обмеженому 
обсязі та не має права на відшкодування вже здійснених платежів за платні пропо-
зиції. Ця умова також застосовується, якщо обліковий запис користувача OneLog 
заблоковано (незалежно від правової причини).

Нова реєстрація в OneLog можлива в будь-який час, також під іншим логіном (див. 
Розділ 3.2).

4. Конфіденційність даних

OneLog AG докладає великих зусиль для захисту даних Користувачів. Обробка персо-
нальних даних дозволена лише в межах законодавчих обмежень і здійснюється відпо-
відно до правил захисту даних OneLog, з якими можна ознайомитися тут: Політика 
конфіденційності OneLog.

5. Відмова від відповідальності

Компанія OneLog AG несе відповідальність за пряму шкоду, заподіяну порушенням 
своїх договірних або юридичних зобов’язань навмисне або через грубу недбалість. 
Відповідальність OneLog AG за прямий збиток у разі незначної недбалості або за 
непряму шкоду (наприклад, упущену вигоду) – з будь-якої юридичної причини – 
виключається за умови дотримання обов’язкових положень законодавства.

Зокрема, серед іншого, компанія OneLog AG не несе відповідальності за виконання 
контрактів між Користувачами та медіа-компанією, яка запровадила службу OneLog.

Служба OneLog може бути тимчасово недоступною або доступною з обмеженнями 
через технічне обслуговування чи з інших причин. Компанія OneLog AG не несе 
відповідальності за тимчасову недоступність служби OneLog, за збій окремих або 
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всіх функцій, за несправність або недоступність OneLog і пов’язані з цим обмеження 
(наприклад, обмежене використання цифрових пропозицій медіа-компаній).

Компанія OneLog AG не бере на себе жодних гарантій щодо належної роботи цифрових 
пропозицій медіа-компаній, які запровадили службу OneLog, а також щодо правиль-
ності та повноти вмісту, доступного в таких пропозиціях.

Компанія OneLog AG не несе відповідальності за втрату даних і за помилки, які не 
входять до сфери її відповідальності, а саме, за помилки в цифрових пропозиціях 
медіа-компаній, які впровадили OneLog, за помилки операторів телекомунікаційних 
послуг, провайдерів доступу та хостингу тощо або за технічний збій чи шкідливе 
програмне забезпечення, зокрема здатне вивести з ладу комп’ютер.

Сторінки реєстрації OneLog можуть містити посилання на сторонні вебсайти та 
застосунки. Компанія OneLog AG не керує та не контролює цей контент і пропозиції. 
Компанія OneLog AG відмовляється від будь-якої відповідальності за контент і функціо-
нування пов’язаного контенту та пропозицій.

6. Права інтелектуальної власності

Компанія OneLog AG є власником та оператором служби OneLog. Усі бренди, назви, 
логотипи, зображення, графіка, дизайн, тексти (зокрема рекламні об’яви), макети, 
програмне забезпечення та інші матеріали, що використовуються у зв’язку з OneLog, 
належать компанії OneLog AG або уповноваженим третім сторонам. Повне або 
часткове відтворення, передача (електронним або іншим способом), модифікація, 
прив’язування (зокрема фреймінг) або використання таких елементів у публічних або 
комерційних цілях заборонені без попередньої письмової згоди компанії OneLog AG.

7. Загальні положення

7.1 Дієвість

Якщо один або кілька пунктів цих ЗУК стануть повністю або частково недійсними, це 
не вплине на дію інших положень.

7.2 Внесення змін

Компанія OneLog AG залишає за собою право змінювати ЗУК у будь-який час. Користу-
вачі будуть проінформовані про змінені ЗУК у кожному випадку шляхом сповіщення у 
відповідному місці OneLog та/або у відповідних цифрових пропозиціях.
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Подальші зміни до ЗУК вважаються прийнятими Користувачем, якщо Користувач 
не заперечить проти нових ЗУК письмово впродовж 14 днів після повідомлення 
про змінені ЗУК. Заперечення слід надсилати за адресою: OneLog AG, ℅ Ringier AG, 
Dufourstrasse 23, 8008 Zurich, support@onelog.ch.

Продовжуючи використовувати OneLog, Користувач приймає діючі на даний момент 
ЗУК.

7.3 Юрисдикція та застосовне право

Виключним місцем юрисдикції для всіх суперечок, що виникають з договору або у 
зв’язку з ним, є Цюріх 1, за умови обов’язкової територіальної підсудності.

Es gilt Schweizer Recht unter Ausschluss des Bundesgesetzes über das Internationale 
Privatrecht (IPRG) und des Wiener Kaufrechts (CISG).

8. Контактна адреса

OneLog AG, ℅ Ringier AG

Dufourstrasse 23 
8008 Zürich 
support@onelog.ch
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