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INTERNATIONAL RULES OF ANIMALS REGISTRACION  

МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ТВАРИН 

 

 §1 

1. Міжнародна База Даних SAFE-ANIMAL реєструє тварин, які підлягають електронній 

ідентифікації, та пропонує інші послуги, пов'язані з електронним позначенням тварин. 

 2. Адміністратор Міжнародної Бази Даних SAFE-ANIMAL захищає та зберігає дані 

власників тварин відповідно до регламенту. Дані, за архівовані в SAFE-ANIMAL, 

зашифровані. 

§2 

 1. Будь-яка фізична або юридична особа може створити обліковий запис у 

Міжнародній Базі Даних SAFE-ANIMAL. 

 2. Щоб зареєструвати свою тварину яка підлягла чипуванню та стати користувачем 

SAFE-ANIMAL, потрібно створити власний акаунт. Процес створення облікового запису 

полягає у заповненні реєстраційної форми, доступної на вебсайті Міжнародної Бази 

Даних SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu. 

§3  

1. Можливість обробки персональних даних власника домашньої тварини може бути 

лише після отримання адміністратором згоди на обробку персональних даних. 

 2. Власник тварини погоджується на обробку даних у реєстраційній формі або під час 

реєстрації в Міжнародній Базі Даних SAFE-ANIMAL. 

 3. Перш ніж розпочати процес реєстрації в Міжнародній Базі Даних SAFE-ANIMAL, 

власник тварини зобов'язаний ознайомитися з правилами. 

 4. Реєстрація в SAFE-ANIMAL означає, що власник тварини погоджується на обробку 

персональних даних та ознайомився з правилами, а також зобов'язується 

дотримуватися її положень. 

 5. Дані, надані власником тварини, такі як: ім’я, прізвище, адреса, номер телефону - 

необхідні для реєстрації облікового запису, вносяться до Міжнародної Бази Даних SAFE-

ANIMAL. 

http://www.safe-animal.eu/


 6. Власник тварини несе відповідальність за достовірність наданих персональних 

даних. 

 7. Дані, надані власником тварини - необхідні для виконання послуги або доставки 

замовлення, тобто адреса, ім’я, прізвище, назва компанії, номер телефону, - можуть 

бути передані до Поштового відділення або кур’єра, що здійснює відсилання від імені 

Міжнародної Бази Даних SAFE-ANIMAL. 

§4 

 1. Власник тварини, здійснюючи покупку в магазині або створюючи обліковий запис у 

Міжнародній Базі Даних SAFE-ANIMAL, окремо погоджується на отримання 

електронною поштою інформації про пропозиції магазину, акції. 

 2. Якщо користувач здійснює онлайн-платіж через LiqPay, тим самим уповноважує 

Міжнародну Базу Даних SAFE-ANIMAL надати LiqPay свої персональні дані, необхідні 

для здійснення платежу через цю систему. 

§5 

 1. Власник тварини має право редагувати введені дані або видаляти їх остаточно. 

 2. Власник тварини зобов’язаний щоразу оновлювати введені дані у разі зміни 

персональних даних та контактних даних, що впливають на ідентифікацію власника 

тварини. 

 §6 

 1. Контракт на надання електронних послуг  укладений при реєстрації має 

невизначений термін. 

 2. Послуги, доступні в Міжнародній Базі Даних SAFE-ANIMAL, можуть бути  платними і 

безкоштовними. 

 3. Власник тварини зобов'язується ознайомитись із усіма послугами, доступними в 

Міжнародній Базі Даних SAFE-ANIMAL. 

 §7 

 1. Власник домашньої тварини несе повну відповідальність за неналежне 

використання його облікового запису, зокрема за використання його для розміщення 

неправдивої інформації в Міжнародній Базі Даних SAFE-ANIMAL. 

 2. Користувач має право видалити свій обліковий запис та припинити співпрацю з 

Адміністратором, надіславши свою заяву електронною поштою на наступну адресу: 

office@safe-animal.com 

3. Після видалення облікового запису Адміністратор назавжди і безповоротно видалить 

дані користувача, таким чином припиняючи обробку будь-яких персональних даних 

Користувача. 

 



 §8 

1. Адміністратор не надає доступ до інформації та даних про Користувачів будь-яким 

іншим третім особам без правових підстав, крім випадків, що впливають на ведення та 

регламент бази даних і спрямовані на якнайшвидше повернення зниклої тварини її 

власникові. 

§9 

 1. Адміністратор бази даних гарантує захист персональних даних. 

  §10 

1. З метою забезпечення найвищої якості послуг, Міжнародна База Даних SAFE-ANIMAL 

використовує інформацію, збережену сервером локально на комп'ютері користувача у 

вигляді  так званих ’’cookie’’. Інформація з файлів ’’cookie’' зчитується кожного разу, 

коли веббраузер підключається до вебсайту SAFE-ANIMAL. 

  

2. Власник тварини, змінюючи налаштування веббраузера, може в будь-який час 

відключити прийняття файлів ’’cookie’’ або вимагати від веббраузера кожного разу 

згоди на використання вмісту файлу ’’cookie’’. Якщо ви не приймаєте файли ’’cookie’’, 

використання Міжнародної Бази Даних SAFE-ANIMAL може бути ускладненим. 

§11 

 1. У разі внесення змін до регламенту, замовлення зроблені в магазині SAFE-ANIMAL до 

дати зміни, будуть реалізовані на підставі регламенту, що діяв на дату складеного 

замовлення. 

 §12 

 1. Міжнародні правила реєстрації тварин діють з 1 січня 2006 року 

 Прийнято 

 EUROPETNET, Rue Riessonsart, 91, BE-4877 Olne, Бельгія 

 


