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 Юридичне попередження  
 
«Universia Holding», O.C. («Universia»), надає користувачам Інтернету безкоштовно 
веб-сайт: www.becas-santander.com, www.santander-grants.com та www.bolsas-
santander.com (далі «Портал»), регулюе доступ до нього відповідно до положень 
цього Юридичного Попередження. 
 
Користувач повинен уважно прочитати цей документ, наданий іспанською мовою. Цей 
портал надає доступ до деяких сторінок, які доступні користувачам Інтернету 
безкоштовно. Однак користувач Порталу повинен взяти на себе будь-які витрати, 
пов’язані з доступом, використанням від Порталу, такі як, наприклад, вартість, яку 
стягує постачальник послуг доступу до Інтернету, що відповідає користувачу, для 
використання Порталу. Отримавши доступ до цієї адреси та будь-якої з її сторінок, ви 
будете вважатися користувачем і повинні дотримуватися умов та обмежень цього 
юридичного повідомлення. Доступ до Інтернету може бути обмежений законами та 
положеннями різних юрисдикцій країн. 
 
Хоча право власності на бренд «Santander», який використовується на цьому порталі, 
належить Banco Santander, S.A., послуги, що надаються через нього, надаються 
Universia Holding, S.L., підприємством, що належить до тієї ж бізнес-групи, що і Banco 
Santander, S.A., і регулюються через Загальні умови використання Banco Santander, 
S.A. не несе відповідальності за надання таких послуг. 
 
Це юридичне повідомлення залишатиметься доступним для ознайомлення в 
нижньому колонтитулі порталу. 
 

1. Об'єкт і зміна умов.  
 
Universia надає користувачам можливість доступу та перегляду Порталу, якщо 
вони це роблять відповідно до положень цього юридичного повідомлення.  
 
У будь-якому випадку Universia залишає за собою право змінювати або 
вилучати зміст, структуру, дизайн, послуги та умови доступу та/або 
використання Порталу, коли вважатиме це за необхідне, а також попередньо 
повідомляти про суттєві зміни, а також як право тлумачити це юридичне 
повідомлення, незалежно від питань, які може викликати його застосування.  
 
Цей портал належить Universia Holding, S.L., з N.I.F. B-82976515 та 
зареєстрований офіс за адресою Avenida de Cantabria s/n (28660) Boadilla del 
Monte – 28660 Madrid. Universia зареєстрована в Торговому реєстрі Мадрида 
під реєстраційним номером 1o, том 16,547, фоліо 111, розділ 8, аркуш 
M281891. Користувачі можуть зв’язатися з Universia через 
derechoarcobecas@universia.net.  
 

2. Вимоги щодо доступу, використання та 
користування послуг та вмісту Порталу.  
 
Доступ до Порталу та/або його використання є повністю добровільним і 
пов’язує стан користувача з користувачем. Усі користувачі, незалежно від того, 
зареєстровані вони в службах, доступних на Порталі, чи ні, повинні 
дотримуватися умов та обмежень цього юридичного повідомлення, а також, у 
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разі необхідності, особливих умов, які можуть доповнювати, замінювати чи 
змінювати їх будь-яким чином у зв’язку з до послуг та вмісту Порталу. Таким 
чином, користувач повинен уважно прочитати вищезгадані документи, перш 
ніж отримати доступ до будь-якої служби Порталу та використовувати її під 
повну відповідальність. 
 
У будь-якому випадку Universia залишає за собою право в будь-який час і без 
попереднього повідомлення заборонити доступ до порталу тим користувачам, 
які не дотримуються цього юридичного повідомлення. 
 

3. Загальні принципи - Відповідальність 
користувача  
 
Користувач зобов’язується використовувати Портал відповідно до чинного 
законодавства, що застосовується до кожного з них, як зазначено в цьому 
юридичному повідомленні, до принципів добросовісності та загальновизнаного 
використання, а також не суперечити своїм діям через Портал, громадському 
порядку або положення цього юридичного повідомлення. Таким чином, 
заборонено будь-яке використання в незаконних цілях або яке завдає шкоди 
чи запобігає, може пошкодити та/або перевантажити будь-яким чином 
використання та нормальне функціонування Порталу, або таке, що прямо чи 
опосередковано загрожує тим самим чи будь-якій третій стороні.  
 
Користувач Порталу не буде передавати через Портал нічого, що загрожує 
цінностям та гідності людей, відповідно до національних та міжнародних 
стандартів захисту прав людини.  
 
Аналогічно, забороняется, розповсюдження, передача, адаптація або 
модифікація будь-яким способом і в будь-якій формі вмісту Порталу (тексти, 
дизайну, графіки, інформації, баз даних, звукових та/або графічних файлів, 
логотипів та інших елементів ці сайти), за винятком випадків, коли вони 
попередньо дозволені їх законними власниками або коли це дозволено 
законом.  
 
Заборонено, щодо вмісту, детально описаного вище, будь-яке комерційне або 
рекламне використання, крім суворо дозволеного, заборонено, залежно від 
обставин, та загалом порушення будь-яких прав, що випливають із них.  

 

4. Умови, яким повинні відповідати 
користувачі, які хочуть встановити 
гіперпосилання між своїм веб-сайтом і 
Порталом.  
 
Відтворення сторінок Порталу через гіперпосилання з іншого 
несанкціонованого порталу або веб-сторінки не дозволяється.  
 
Ні в якому разі не можна вважати, що Universia авторизує гіперпосилання або 
що вона контролює або бере на себе відповідальність будь-яким чином за 
послуги або вміст, пропонований Порталом, з якого створено гіперпосилання.  
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Не можна робити неправдиві, некоректні або неточні твердження чи 
посилання на сторінки та послуги Universia.  
 
Сторінка, з якої створено гіперпосилання, не може мати жодних відмітних 
ознак, що посилаються на Портал, за винятком знаків, інтегрованих у саме 
гіперпосилання.  
 
Створення будь-якого типу браузера, програми, браузера або середовища 
кордону на сторінках порталу категорично заборонено.  
 
Контент, що суперечить правам третіх осіб, або суперечить моралі та 
загальноприйнятим звичаям, або незаконний вміст або інформація, не може 
бути розміщений на веб-сторінці, з якої створено гіперпосилання.  
 
Існування гіперпосилання між веб-сторінкою та Порталом не означає 
існування відносин між Universia та власником цієї сторінки, а також прийняття 
та схвалення її вмісту та послуг.  

 

5. Відповідальність користувача.  
 
Користувач несе повну відповідальність за використання Порталу, за 
створений ним вміст і за повне дотримання цього юридичного повідомлення. 
Таким чином, користувач зобов’язується зберігати в таємниці, що має 
характер конфіденційної та зарезервованої інформації, свої коди доступу, 
паролі або подібні дані, призначені для доступу до Порталу або будь-яких його 
послуг, несучи відповідальність за будь-які збитки та збитки будь-якого 
характеру, що випливають із зловживання, здійснене власноруч або третіми 
сторонами через недбалість або порушення цього юридичного повідомлення.  
 
Будь-яке порушення цього юридичного повідомлення може призвести до 
відповідного цивільного чи кримінального позасудового чи судового розгляду 
проти користувача, який повинен захистити Universia від будь-яких претензій, 
вимог, збитків та збитків, які можуть бути понесені в результаті зазначеного 
порушення.  
 
Також, користувач гарантує, що вміст, опублікований або поширений ним/нею, 
не означає порушення будь-яких прав інтелектуальної чи промислової 
власності третіх осіб, включаючи комерційну таємницю, і зобов’язується 
захистити Universia від будь-яких претензій (судових чи позасудових), які може 
виникнути або може виникнути внаслідок використання змісту.  

 

6. Виключення гарантій та відповідальності.  
 
Universia не гарантує і не несе відповідальності, в будь-якому випадку чи 
обставинах, за такі факти та зміст, а також за будь-які збитки, які могли б, у 
разі необхідності, мати на увазі: 
 
1. Відсутність доступності, безперервності, доступу, підтримки та ефективної 
роботи Порталу та/або його служб, а також оновлення, точності, повноти, 
актуальності, своєчасності та надійності його вмісту, труднощі чи технічні чи 
інші проблеми, за умови, що це пов’язано з третім особам. 
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2. Передача та/або існування вірусів, інших шкідливих елементів чи програм 
для обладнання користувачів, які можуть вплинути на них внаслідок доступу, 
використання чи перевірки сайту, або які вносять зміни в їхні електронні 
документи чи файли. , за умови, що це відноситься до третіх сторін.  
3. Незаконне, необережне, шахрайське використання, що видає себе за 
третьо особу або суперечить змісту цього юридичного повідомлення, 
добросовісне, загальноприйняте використання або громадський порядок, 
Порталу, його послуг та вмісту, користувачами.  
4. За винятком тих знаків, які є частиною одного гіперпосилання, веб-сторінка, 
на якій розміщено це гіперпосилання, не міститиме жодної торгової марки, 
торгової назви, знака установи, найменування, логотипу, гасла чи інших 
відмітних знаків, що належать Universia або Banco Santander, S.A.  
5. Про порушення чинних законів, використання чи звичаїв щодо прав 
інтелектуальної власності, промислової власності, ділової чи договірної 
таємниці, прав на приватне життя, честі, іміджу, власності, публічності чи 
конкуренції, серед іншого, третіх осіб.  
6. Пороки або дефекти вмісту та/або послуг, доступ до яких здійснюється 
через Портал, за умови, що це пов'язано з третіми сторонами.  
7. Через отримання, зберігання, отримання, поширення або передачу 
користувачами вмісту Порталу, за умови, що це стосується третіх осіб.  
8. Через знання будь-якої інформації, якою можуть володіти або 
використовувати неавторизовані треті сторони, щодо характеристик та 
обставин використання вмісту та послуг Порталу користувачами.  
9. За порушення третіми сторонами своїх зобов'язань або гарантій, отриманих 
або укладених у зв'язку з послугами, що надаються користувачам через 
Портал, а також за відсутність якості, надійності, адаптації до того, що 
пропонується, законності, корисності та доступність послуг, які надаються 
третіми сторонами та доступні користувачам на цих сайтах.  
10. Зміст внесків, діяльності або поведінки користувачів, за які несе виключну 
відповідальність відповідний користувач.  
Попередній перелік є лише ілюстративним і ні в якому разі не є виключним 
або виключаючим у жодному з пунктів. 
 

7. Посилання  
 
Портал може включати в свій вміст посилання, опубліковані третіми 
сторонами, на сайти, що належать та/або керуються третіми сторонами, щоб 
полегшити доступ до інформації та послуг, доступних через Інтернет.  
 
Universia не несе жодної відповідальності, пов’язаної з наявністю посилань 
між вмістом Порталу та вмістом, розташованим за його межами, або з будь-
якої іншої згадки про вміст поза межами цього сайту. Такі посилання чи згадки 
мають виключно інформаційну мету і ні в якому разі не означають підтримку, 
схвалення, комерціалізацію чи будь-які відносини між Universia та особами чи 
організаціями, які є авторами та/або менеджерами такого вмісту або 
власниками сайтів, де вони знайдені, а також будь-які гарантії від Universia 
щодо належного функціонування сайтів або вмісту за посиланнями.  
 
У цьому сенсі користувач зобов’язується проявити максимальну ретельність 
та обачність у разі доступу або використання вмісту чи послуг сайтів, доступ 
до яких здійснюється за допомогою вищезгаданих посилань.  
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8. Права інтелектуальної та промислової 
власності.  
 
Права інтелектуальної власності та права на використання та відтворення 
Порталу, його сторінок, екранів, інформації, яку вони містять, їх вигляду та 
дизайну, а також посилань (гіперпосилань; або гіперпосилань), які 
встановлюються з Порталу на інші веб-сторінки будь-яка компанія, що 
належить до групи Santander, є виключною власністю останньої, якщо не 
зазначено інше.  
 
Усі назви, дизайни та/або логотипи, які утворюють цю сторінку, є належним 
чином зареєстрованими торговими марками. Будь-яке неправомірне 
використання його іншою особою, ніж її законний власник, може бути 
притягнено до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Права 
інтелектуальної власності та торговельні марки третіх сторін зручно виділені і 
повинні поважатися всіма, хто отримує доступ до Порталу. Забороняється 
відтворювати, передавати, змінювати або видаляти інформацію, вміст або 
попередження цього Порталу без попереднього письмового дозволу Universia.  
 
Тексти, дизайни, зображення, бази даних, логотипи, структура, торгові марки 
та інші елементи Порталу захищені законами та міжнародними договорами 
про інтелектуальну та промислову власність. Будь-яке відтворення, передача, 
адаптація, переклад, модифікація, повідомлення для громадськості або будь-
яке інше використання всього або частини вмісту цього сайту, здійснене будь-
яким способом або будь-яким способом, електронним, механічним або іншим, 
суворо заборонено якщо не надано попередній письмовий дозвіл від Universia. 
Будь-яке порушення цих прав може спричинити відповідне позасудове чи 
судове цивільне чи кримінальне провадження.  
 
Аналогічно, набір вмісту, доступного на Порталі, захищений правом sui generis 
на бази даних, передбаченими Королівським законодавчим указом 1/1996 від 
12 квітня, який затверджує переглянутий текст Інтелектуального права 
власності. Таким чином, користувачі не можуть витягувати або повторно 
використовувати весь або значну частину зазначеного набору вмісту, навіть 
неістотну частину в тій мірі, в якій це тягне за собою дію, що суперечить 
нормальному використанню зазначеного набору вмісту, що завдає 
невиправданої шкоди законному інтереси Універсії. 
 
Universia не надає жодної ліцензії чи дозволу на використання будь-якого виду 
своїх прав інтелектуальної та промислової власності, а також будь-якої іншої 
власності чи прав, пов’язаних із Порталом.  
 
Відповідальність за законність прав інтелектуальної або промислової 
власності, що відповідають вмісту, наданому третіми сторонами, є виключною.  

 

9. Застосовне законодавство.  
 
Це юридичне повідомлення регулюватиметься іспанським законодавством, і 
будь-які суперечки щодо нього будуть вирішуватися в судах столиці Мадрида, 
за винятком випадку спору з користувачем, який має статус споживача, і в 
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цьому випадку спір буде вирішено Він буде вирішуватися в суді, 
компетентному відповідно до чинного законодавства. 
 
Дата останньої зміни: 05.04.2021. 


