
 

 

ขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำน  

 

สหพันธรัฐรัสเซยี, เมอืงมอสโก 

 

[เวอรช์นั ณ วนัที ่18 กมุภาพันธ ์2020] 

 

1. ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท่ัวไป 

 

1.1. ขอ้ก าหนดการใชง้านปัจจบุัน (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ - "ขอ้ตกลง") 

ก าหนดขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการใชบ้รกิารและเนือ้หาของเว็บไซตท์ี:่ http://www.hedel.pro 

(ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ - “ เว็บไซต”์) โดยผูใ้ช ้ 

1.2.ขอ้ตกลงปัจจบุันถอืวา่เทยีบเทา่กับสญัญาทีท่ าเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นสญัญาการเขา้รว่ม

ตามมาตรา 428 

แหง่ประมวลกฎหมายแพง่ของสหพันธรัฐรัสเซยีซึง่มผีลบังคับใชต้ัง้แตช่ว่งเวลาทีย่อมรับขอ้ก าหนด

และเงือ่นไขผา่นการกระท าตามทีก่ าหนดโดยขอ้ตกลงนี ้ 

1.3. ขอ้มลูจะถกูโพสตบ์นเว็บไซตใ์นนามของ Hendel LLC (PSRN 5147746029327, TIN 

7724935308, RRC 772401001, ทีอ่ยูท่ีล่งทะเบยีน: 115230, Russia, Moscow, 

Khlebozavodskiy passage, h. 7, bld. 9, room Х, office 25G) (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ – 

“ผูถ้อืลขิสทิธิ”์)  

1.4. ผูถ้อืลขิสทิธิข์อสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ข, 

เพิม่เตมิหรอืยกเลกิเมือ่ใดก็ไดต้ามขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงปัจจบุันโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบ 

1.5. การยอมรับขอ้ตกลงและการแกไ้ขนัน้จะถกูก าหนดโดยการใชง้านเว็บไซตอ์ยา่งเนือ่งโดยผูใ้ช ้

1.6. ผูใ้ชจ้ะตอ้งรับผดิชอบตอ่การตรวจสอบขอ้ตกลงปัจจบุันส าหรับการเปลีย่นแปลงใด ๆ  

1.7. การใชบ้รกิารและเนือ้หาของเว็บไซตน์ีจ้ะถกูควบคมุโดยกฎหมายทีม่อียูข่องสหพันธรัฐรัสเซยี 

1.8. ขอ้ตกลงปัจจบุันถกูสรา้งและถกูโพสตทั์ง้ในรัสเซยี, อังกฤษ, สเปน, 

ไทยและเวยีดนามในเวอรช์นัทีเ่หมาะสมของเว็บไซตน์ี ้

ในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ในการตคีวามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงปัจจบุันฉบับภาษารัสเซยี

จะมผีลบังคับเหนอืกวา่ 

 

2. ค านยิาม 

 

2.1. ผูถ้อืลขิสทิธิ ์- นติบิคุคลทีท่ าขอ้เสนอนี ้

2.2. ผูใ้ช ้- 

บคุคลตามกฎหมายทีม่คีวามสามารถซึง่สามารถเขา้ถงึเว็บไซตผ์า่นทางอนิเทอรเ์น็ตและผูท้ าขอ้ตก

ลงโดยยอมรับภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขทีม่อียูใ่นขอ้เสนอนี ้ 

2.3. ขอ้เสนอ - ขอ้ตกลงปัจจบุันทีถ่กูโพสตอ์อนไลนใ์นรัสเซยีตามทีอ่ยูน่ี:้  

[ http://hendel.pro/assets_/docs/terms_of_use_th.pdf ] 

2.4. กำรยอมรบั  - การยอมรับขอ้เสนอทัง้หมดโดยสมบรูณ์และด าเนนิการตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 4.1 

ของขอ้ตกลง 

2.5. เนือ้หำ - ขอ้มลูทีน่ าเสนอในรปูแบบขอ้ความ, กราฟิก, เสยีงและภาพ (วดิโีอ) 

บนเว็บไซตซ์ ึง่เป็นเนือ้หาของเว็บไซต ์



เนือ้หาเว็บไซตร์วมถงึอนิเทอรเ์ฟซทีถ่กูถกูสรา้งขึน้โดยผูถ้อืลขิสทิธิเ์พือ่ความสะดวกในการใชง้านเ

ว็บไซต ์

2.6. ใบอนญุำต (ไมผ่กูขำด) - 

สทิธิท์ีไ่มผ่กูขาดของผูใ้ชใ้นการใชผ้ลลัพธข์องกจิกรรมทางปัญญาทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.1 

ของขอ้ตกลงนีพ้รอ้มการสงวนสทิธิข์องผูถ้อืลขิสทิธิเ์พือ่ใหส้ทิธิแ์กบ่คุคลทีส่าม  

2.7. ใบสมคัร - 

ค ารอ้งขอของผูใ้ชอ้ยา่งถกูตอ้งส าหรับขอ้เสนอจากผูถ้อืลขิสทิธิเ์กีย่วกับความรว่มมอืกับบรษัิท, 

กจิกรรมทางธรุกจิ, ผลติภณัฑข์องบรษัิท รวมถงึรปูแบบอืน่ ๆ  

 

3. หัวขอ้ของขอ้ตกลง 

3.1. ขอ้ตกลงปัจจบุันก าหนดขอ้ก าหนดและเงือ่นไขรวมถงึล าดับการใชง้านเว็บไซตโ์ดยผูใ้ช ้

ซึง่แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเกีย่วกับกจิกรรมและผลติภัณฑข์องผูถ้อืลขิสทิธิ ์ 

3.2. หากผูใ้ชป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี ้เขาหรอืเธอจะไดรั้บใบอนุญาต 

(ไมผ่กูขาด) 

ส าหรับการใชเ้ว็บไซตผ์า่นคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลหรอืโทรศัพทม์อืถอืในลกัษณะดังกลา่วและในลัก

ษณะทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงปัจจบุันโดยไมม่สีทิธิใ์นการเปลีย่นหรอืมอบใบอนุญาตตอ่ใหแ้กบ่คุคล

ทีส่าม  

 

4. การยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไข  

 

4.1. การยอมรับ (ของขอ้เสนอ) 

ถกูก าหนดโดยการด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่โดยผูใ้ชด้ังตอ่ไปนี:้ 

4.1.1 การเยีย่มชมเว็บไซตน์ี ้

4.1.2 การสง่ใบสมัครไปยงัเว็บไซตน์ี ้ 

4.2. โดยการกระท าเพือ่ยอมรับขอ้เสนอนี ้

ผูใ้ชรั้บประกันวา่ตนไดย้อมรับและตกลงอยา่งเต็มทีแ่ละสมบรูณ์กับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมดข

องขอ้ตกลงนีแ้ละมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหลา่นี ้ 

4.3.ผูใ้ชข้อยนืยันวา่การยอมรับนัน้ถอืวา่เทยีบเทา่กบัการลงนามและการท าขอ้ตกลงนีภ้ายใตเ้งือ่นไ

ขทีก่ าหนดไวใ้นทีน่ี ้ 

4.4. ขอ้เสนอนีม้ผีลบังคับใชข้ณะทีม่กีารเผยแพรท่างอนิเทอรเ์น็ตตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2.3 

และจะมผีลจนกวา่จะมกีารเพกิถอน  

4.5. ขอ้ตกลงนีส้ามารถท าไดเ้ป็นพเิศษโดยรวม 

หลังจากยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงโดยผูใ้ชจ้ะไดรั้บการบังคับใชต้ามกฎหมายของ

สญัญาระหวา่งผูถ้อืลขิสทิธิแ์ละผูใ้ชแ้ละสญัญาดังกลา่วจะไมถ่กูรา่งในรปูแบบกระดาษทีล่งนามโดย

ทัง้สองฝ่าย  

 

5. ล าดับของการรา่งเอกสารใบสมัคร 

 

5.1. 

ใบสมัครสามารถรา่งขึน้เองโดยผูใ้ชโ้ดยใชแ้บบฟอรม์บนเว็บไซตท์ีผู่ใ้ชส้ามารถระบชุือ่ของเขาหรอืเ

ธอ, หมายเลขโทรศัพทต์ดิตอ่และอเีมล รวมถงึฝากขอ้ความไวไ้ด ้ 



5.2. 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าความคุน้เคยกับขอ้ตกลงปัจจบุันและนโยบายความเป็นสว่นตัวของผูถ้อืลขิสทิธิก์อ่นส่

งใบสมัคร  

5.3. เมือ่ไดรั้บใบสมัครจากผูใ้ช ้

ผูถ้อืลขิสทิธิจ์ะสือ่สารกับผูใ้ชผ้า่นอเีมลและ/หรอืหมายเลขโทรศัพทต์ดิตอ่ทีก่ าหนด  

 

6. ขอ้ก าหนดและล าดับของการใชเ้ว็บไซต ์

 

6.1. ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี ้

ผูถ้อืลขิสทิธิใ์หส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชใ้นการใชเ้ว็บไซตใ์นลักษณะดังตอ่ไปนี:้  

6.1.1. เพือ่ใชง้านเว็บไซต,์ เพือ่เรยีกด,ู เพือ่รา่งเอกสารใบสมัครและเพือ่ใชฟั้งกช์นัการท างานอืน่ ๆ 

ของเว็บไซต ์

6.2. 

ผูใ้ชไ้มม่สีทิธิด์ าเนนิการตามรายการดา้นลา่งนี้เมือ่ใชเ้ว็บไซตร์วมถงึสว่นใดสว่นหนึง่ของเว็บไซต:์  

6.2.1. เพือ่คดัลอก, แจกจา่ย, ท าซ ้า, เผยแพรห่รอืออกแบบใหมใ่นลกัษณะใด ๆ 

กับขอ้มลูและเนือ้หาของเว็บไซตโ์ดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูถ้อืลขิสทิธิก์่

อน 

6.2.2. เพือ่แกไ้ข, คัดลอกหรอืออกแบบเว็บไซตใ์นลักษณะใด ๆ รวมถงึการแปลเป็นภาษาอืน่ ๆ 

6.2.3. เพือ่ละเมดิระบบรักษาความปลอดภัยหรอืเพือ่ด าเนนิการใด ๆ 

ทีมุ่ง่เป้าไปทีก่ารแฮ็กหรอืปิดใชง้านวธิกีารป้องกันทางเทคโนโลย ี  เพือ่ใชร้หัสโปรแกรมใด ๆ 

ทีอ่อกแบบมาเพือ่แกไ้ข, ลบ, ท าลาย, ท าปลอม หรอืละเมดิเว็บไซต,์ 

ถา่ยโอนขอ้มลูหรอืโปรโตคอล 

6.2.4. เพือ่ขดัขวางการท างานของเว็บไซต ์

6.2.5. เพือ่ตดิตามหรอืพยายามตดิตามขอ้มลูใด ๆ เกีย่วกับผูใ้ชร้ายอืน่ของเว็บไซต ์ 

6.2.6. 

เพือ่ใชเ้ว็บไซตแ์ละเนือ้หาของเว็บไซตเ์พือ่วตัถปุระสงคท์ีต่อ้งหา้มโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเ

ซยี รวมถงึการยยุงใหม้กีจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืกจิกรรมอืน่ ๆ 

ทีล่ะเมดิสทิธิข์องผูถ้อืลขิสทิธิห์รอืสทิธิข์องบคุคลอืน่ 

6.3. สทิธิอ์ ืน่ใดทีไ่มไ่ดใ้หแ้กผู่ใ้ชอ้ยา่งชดัเจนตามขอ้ตกลงปัจจบุันจะถกูสงวนไวโ้ดยผูถ้อืลขิสทิธิ ์

6.4. เว็บไซตน์ีม้ไีวส้ าหรับการใชง้านโดยไมม่กีารรับประกันใด ๆ 

จากผูถ้อืลขิสทิธิเ์พือ่ก าจัดขอ้บกพรอ่ง, การสนับสนุนการปฏบิัตงิานและการอัปเกรด 

6.5. 

ผูถ้อืลขิสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่แหลง่ขอ้มลูภายนอกทีม่กีารเขา้เยีย่มชมและใชง้านโดยผูใ้ชจ้ากลงิกท์ี่

มอียูใ่นเว็บไซตน์ี ้ 

6.6. ผูใ้ชต้กลงวา่ผูถ้อืลขิสทิธิจ์ะไมรั่บผดิชอบและรับผดิใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการโฆษณาซึง่อาจปรากฏบนเว็บไซตน์ี ้ 

6.7. ผูใ้ชต้กลงทีจ่ะไมใ่ชม้าตรการใด ๆ 

และไมแ่สดงความคดิเห็นตอ่โพสตท์ีอ่าจถกูประเมนิวา่เป็นการละเมดิกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซยี

หรอืละเมดิบรรทัดฐานของกฎหมายระหวา่งประเทศ รวมถงึในขอบเขตของทรัพยส์นิทางปัญญา, 

ละเมดิผูเ้ขยีนและ/หรอืสทิธขิา้งเคยีง, 

ละเมดิหลกัการทางจรยิธรรมสากลและกฎทีย่อมรับโดยท่ัวไปรวมถงึการกระท าอืน่ ๆ 

ทีน่ าไปสูห่รอือาจน าไปสูก่ารใหบ้รกิารทีผ่ดิพลาดของเว็บไซต ์ 

 



7. สทิธิแ์ละภาระผกูพันของคูส่ญัญา 

 

7.1. ผูถ้อืลขิสทิธิม์หีนา้ทีต่อ้ง:  

7.1.1 ภายใน 30 วนัตามปฏทินินับจากเวลาทีไ่ดรั้บการแจง้เตอืนเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผูใ้ช ้

เพือ่ก าจัดขอ้บกพรอ่งของเว็บไซตท์ีร่ะบโุดยผูใ้ชด้ว้ยตัวเองและดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตัวเอง เชน่: 

- การไมป่ฏบิัตติามเนือ้หาของเว็บไซตต์อ่ขอ้มลูทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.1 ของขอ้ตกลง 

- การปรากฏของเนือ้หาทีห่า้มเผยแพรต่ามกฎหมายในเว็บไซต ์

7.1.2 หลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ 

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิปัญหาแกผู่ใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธิท์ีไ่ดรั้บจากการใชง้านเว็บไซตภ์ายใตข้อ้จ ากัดที่

ก าหนดในขอ้ตกลง  

7.1.3 ใหข้อ้มลูส าหรับค าถามทัง้หมดเกีย่วกับการด าเนนิงานของเว็บไซตผ์า่นทางอเีมล: 

info@hendel.pro 

7.1.4 รักษาความลับของขอ้มลูทีผู่ใ้ชท้ีป้่อนเมือ่ใชง้านเว็บไซต ์

 

7.2. ผูใ้ชม้หีนา้ทีต่อ้ง:  

7.2.1 ใชเ้ว็บไซตภ์ายใตข้อบเขตและวธิกีารทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลง  

7.2.2 ใหข้อ้มลูจรงิและไมใ่หข้อ้มลูสมมตุขิณะรา่งใบสมัคร 

ในกรณีทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูทีผ่ดิและหากผูถ้อืลขิสทิธิม์ขีอ้สงสยัในความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู 

(รวมถงึกรณีทีข่อ้มลูการตดิตอ่ทีไ่ดรั้บนัน้เป็นขอ้มลูสมมตุ)ิ 

ผูถ้อืลขิสทิธิม์สีทิธิท์ีจ่ะยตุขิอ้ตกลงเพือ่ความสะดวก  

7.2.3 ระบขุอ้มลูตอ่ไปนีเ้มือ่รา่งใบสมัคร: นามสกลุ, ชือ่, ชือ่สกลุบดิา, หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่, 

อเีมลตดิตอ่ รวมทัง้ฝากขอ้ความถงึผูถ้อืลขิสทิธิ ์ 

7.2.4 ปฏบิัตติามอยา่งเครง่ครัดและไมล่ะเมดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี้ 

7.2.5 หลกีเลีย่งการคัดลอกไมว่า่ในลักษณะใด ๆ รวมถงึการดัดแปลง, การเพิม่, 

การแจกจา่ยเว็บไซต,์ เนือ้หาของเว็บไซต ์(หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของเว็บไซต)์ 

รวมถงึการละเวน้จากการสรา้งเนือ้หาทีไ่ดม้าบนพืน้ฐานของเว็บไซตโ์ดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นล

ายลักษณ์อักษรจากผูถ้อืลขิสทิธิล์ว่งหนา้  

7.2.6 ไมใ่ชอ้ปุกรณ์หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ด ๆ 

ในการแทรกแซงหรอืพยายามแทรกแซงการท างานปกตขิองเว็บไซต ์ 

7.2.7 

แจง้ผูถ้อืลขิสทิธิทั์นทเีกีย่วกับขอ้เท็จจรงิทัง้หมดของการใชง้านเว็บไซตท์ีผ่ดิกฎหมายทีผู่ใ้ชท้ราบ  

7.2.8 

ใชเ้ว็บไซตโ์ดยไมล่ะเมดิทรัพยส์นิและ/หรอืสทิธิท์ีไ่มใ่ชท่รัพยส์นิสว่นบคุคลของผูถ้อืลขิสทิธิแ์ละบุ

คคลทีส่าม 

รวมถงึขอ้จ ากัดและขอ้หา้มตามกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับรวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะสทิธิส์ าหรับชือ่แบรนด,์ 

สทิธิส์ าหรับชือ่ทางการคา้, ลขิสทิธิแ์ละสทิธิข์า้งเคยีง, สทิธิใ์นเครือ่งหมายการคา้, 

เครือ่งหมายบรกิารและการอทุธรณ์ของตน้ก าเนดิ, สทิธิใ์นการออกแบบอตุสาหกรรม, 

สทิธิใ์นการใชภ้าพของบคุคล  

7.2.9 ป้องกันเนือ้หาทีผ่ดิกฎหมาย, ลามกอนาจาร, ขดัแยง้, ขม่ขู,่ เป็นสือ่ลามก, แสดงเจตนารา้ย 

รวมถงึเนือ้หาทีม่กีารคกุคามและแสดงการแบง่แยกเชือ้ชาตแิละเผา่พันธุ,์ 

เรยีกรอ้งใหม้กีารกระท าทีอ่าจถอืวา่เป็นการกระท าความผดิทางอาญาหรอืเป็นการละเมดิกฎหมายใ

ด ๆ รวมถงึเนือ้หาทีม่เีหตผุลทีไ่มอ่าจยอมรับไดอ้ืน่ ๆ 

เนือ้หาทีส่ง่เสรมิลัทธคิวามรนุแรงและความโหดรา้ย เนือ้หาทีม่ภีาษารนุแรงจะการโพสต ์ 



7.2.10 ปฏบิัตติามขอ้ผกูพันอืน่ ๆ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงนี ้ 

7.3. ผูถ้อืลขิสทิธิม์สีทิธิท์ีจ่ะ: 

7.3.1 

ระงับหรอืบล็อกการเขา้ถงึเว็บไซตข์องผูใ้ชห้ากผูถ้อืลขิสทิธิเ์ชือ่อยา่งสมเหตสุมผลวา่ผูใ้ชด้ าเนนิกจิ

กรรมทีผ่ดิกฎหมาย  

7.3.2 บล็อกผูใ้ชใ้นกรณีทีล่ะเมดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี ้

7.3.4 แกไ้ขขอ้ตกลงเพือ่ความสะดวกโดยการออกเวอรช์นัใหม ่

7.3.5 หยดุเว็บไซตช์ัว่คราว 

รวมถงึการจ ากัดการเขา้ถงึเว็บไซตบ์างสว่นหรอืทัง้หมดจนกวา่จะมกีารบ ารงุรักษาทางเทคนคิทีจ่ าเ

ป็นและ/หรอืมปีรับปรงุเว็บไซตใ์หทั้นสมัยใหเ้สร็จเรยีบรอ้ย 

ผูใ้ชไ้มม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งเงนิชดเชยส าหรับการหยดุใหบ้รกิารหรอื การจ ากัดการเขา้ถงึเว็บไซตช์ัว่คราว   

7.4. ผูใ้ชม้สีทิธิท์ีจ่ะ: 

7.4.1 ใชเ้ว็บไซตใ์นลักษณะและภายในขอบเขตทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงนี ้ 

7.4.2 

ผูใ้ชไ้มม่สีทิธิใ์หค้วามยนิยอมในการปฏบิัตติามขอ้ตกลงหากเขาหรอืเธอไมม่สีทิธิต์ามกฎหมายในก

ารใชเ้ว็บไซตใ์นประเทศทีต่นพ านักอยูห่รอือาศัยอยู ่

และหากเขาหรอืเธอมอีายตุ า่กวา่ทีก่ าหนดในขอ้ตกลงนี ้ 

 

8. ขอ้มลูสว่นบคุคลและนโยบายความเป็นสว่นตัว 

 

8.1. ในการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนี ้

ผูใ้ชต้กลงทีจ่ะสง่และใหค้วามยนิยอมจากเขาหรอืเธอในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามขอ้ก า

หนดและเพือ่การปฏบิัตติามขอ้ตกลงทีเ่หมาะสม “ขอ้มลูสว่นบคุคล” 

เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่ใ้ชส้ง่เป็นการสว่นตัวเพือ่ท าการยอมรับ  

8.2. ผูถ้อืลขิสทิธิป์ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชต้ามกฎหมายของรัฐบาลกลางทีอ่อกในวนัที ่

27.07.2006 № 152-FZ “เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคล” 

และนโยบายความเป็นสว่นตัวซึง่อยูต่ามทีอ่ยูน่ี:้ 

]http://hendel.pro/assets_/docs/privacy_policy_th.pdf ] 

8.3. ผูถ้อืลขิสทิธิรั์บประกนัความลับในสว่นทีเ่กีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ช ้

8.4. ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชท้ีผู่ถ้อืลขิสทิธิไ์ดรั้บจะไมถ่กูเปิดเผย 

ยกเวน้กรณีทีก่ าหนดโดยนโยบายความเป็นสว่นตัว  

 

9. ความรับผดิชอลของคูส่ญัญา 

 

9.1.คูส่ญัญาจะตอ้งรับผดิตอ่การไมป่ฏบิัตติามหรอืปฏบิัตติามขอ้ผกูพันอยา่งไมเ่หมาะสมตามขอ้ก า

หนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงนีแ้ละกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซยี 

9.2.ผูถ้อืลขิสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่การปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของเว็บไซตเ์พือ่วตัถปุระสงคใ์นการใชง้

าน 

9.3. ผูถ้อืลขิสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความผดิพลาดทางเทคนคิในการท างานของเว็บไซต ์พรอ้มกันนี ้

ผูถ้อืลขิสทิธิม์หีนา้ทีต่อ้งด าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันความผดิพลาดดังกลา่ว  

9.4. ผูถ้อืลขิสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่การกระท าใด ๆ 

ของผูใ้ชท้ีเ่ชือ่มโยงกับการใชส้ทิธิท์ีไ่ดรั้บจากการใชง้านเว็บไซต ์ส าหรับความเสยีหายใด ๆ 



ทีเ่กดิขึน้โดยผูใ้ชอ้ันเนือ่งมาจากการสญูเสยีและ/หรอืการเปิดเผยขอ้มลูของเขาหรอืเธอหรอืระหวา่

งการใชง้านเว็บไซตน์ี ้ 

9.5. หากผูใ้ชล้ะเมดิขอ้ตกลงปัจจบุันหรอืกฎหมายทีม่อียู ่

(รวมถงึสทิธิข์องผูถ้อืลขิสทิธิส์ าหรับทรัพยส์นิทางปัญญา) 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืลขิสทิธิต์ามทีก่ าหนดโดยกฎหมายทีม่อียู ่

 

10. การแกปั้ญหาขอ้พพิาท  

 

10.1. ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาทหรอืความแตกตา่งเกดิขึน้ของขอ้ตกลงปัจจบุันระหวา่งคูส่ญัญา 

การยืน่ขอ้เรยีกรอ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

(ขอ้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรของการแกปั้ญหาโดยสมัครใจ) 

จะเป็นเงือ่นไขบังคับทีต่อ้งด าเนนิการกอ่นทีจ่ะยืน่ตอ่ศาล 

ขอ้ความของขอ้เรยีกรอ้งทีส่ง่ไปยังผูถ้อืลขิสทิธิจ์ะตอ้งประกอบดว้ย: นามสกลุ, ชือ่, ชือ่สกลุบดิา 

ขอ้มลูยนืยันการมสีว่นรว่มของผูใ้ชใ้นความสมัพันธก์ับผูถ้อืลขิสทิธิห์รอืขอ้มลูในลักษณะอืน่ ๆ 

ยนืยันความเป็นจรงิของการมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูใ้ชแ้ละผูถ้อืลขิสทิธิ ์ลายเซน็ของบคุคล 

(หรอืตัวแทนทางกฎหมายของเขาหรอืเธอ) 

10.2. เวลาทีอ่นุญาตใหพ้จิารณาจดหมายขอ้เรยีกรอ้งคอื 30 

วนัท าการนับจากวนัทีไ่ดรั้บจดหมายจากผูรั้บ  

10.3. หากขอ้พพิาทไมส่ามารถตัดสนิไดโ้ดยสมัครใจ 

คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธิท์ีจ่ะยืน่ตอ่ศาลเพือ่คุม้ครองสทิธิข์องตนซึง่ไดรั้บตามกฎหมายทีม่อียู่

ของสหพันธรัฐรัสเซยี   

 

11. เบ็ดเตล็ด 

 

11.1.ขอ้ตกลงเวอรช์นัใหมม่ผีลบังคับใชต้ัง้แตช่ว่งเวลาของการโพสตเ์ป็นภาษารัสเซยีในเว็บไซตน์ี ้ 

11.2. หากผูใ้ชไ้มเ่ห็นดว้ยกับขอ้ตกลงและเงือ่นไข เขาหรอืเธอจะตอ้งไมใ่ชเ้ว็บไซตน์ี ้ 

11.3. การสือ่สาร (การสง่จดหมาย/ค ารอ้งขอ/ขอ้เรยีกรอ้ง) 

ระหวา่งผูถ้อืลขิสทิธิแ์ละผูใ้ชส้ามารถท าไดผ้า่นอเีมลและ/หรอืผา่นการสง่จดหมายลงทะเบยีนพรอ้ม

ใบเสร็จรับเงนิโดยไปรษณียรั์สเซยี อเีมลของผูถ้อืลขิสทิธิ:์ info@hendel.pro 

11.4. ขอ้ตกลงปัจจบุันรา่งขึน้ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซยี 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซยี 

ขอ้ตกลงปัจจบุันจะถกูน ามาแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายทีม่อียูภ่ายในหนึง่สปัดาหนั์บจากวนัทีม่ี

ผลบังคับใชข้องการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว  


