Приймаючи дані Правила та Умови, Ви приєднуєтесь до Платформи «Кліматичні краплі» в
якості Партнера, відповідно до умов та положень, зазначених нижче.
І. Визначення термінів
1. Організатор Платформи – компанія, що володіє винятковими правами управління,
адміністрування та розвитку Платформи «Кліматичні Краплі». Назва та адреса
Організатора: ТОВ «КТ-Енергія», зареєстровано за адресою м. Київ, 04119, вул.
Білоруська 15б, кв.22.
2. Платформа – інформаційна система включно з мобільним додатком «Кліматичні
Краплі», яка забезпечує реалізацію такого комплексу взаємовідносин:
 Учасники Платформи мають право отримувати Бали внаслідок здійснення
Екологічно-дружніх вчинків та обмінювати Бали на Винагороду від Партнерів.
Також, Учасники мають право обмінюватись Балами один з одним;
 Партнери мають право приймати від Учасників Бали в обмін на Винагороду,
накопичувати Бали для нейтралізації власних викидів парникових газів та
передавати Бали зацікавленим Суперпартнерам;
 Суперпартнери мають право приймати Бали від Партнерів на умовах,
прийнятних для обох таких сторін.
Вебсайт Платформи www.climatedrops.com містить детальну інформацію про
Платформу, можливості зворотного зв’язку з Організатором Платформи та інші дотичні
питання.
3.

«Екологічно-дружні вчинки»: (1) їзда на велосипеді як альтернатива автотранспорту, (2)
здійснення (участь у здійсненні) заходів з підвищення енергоефективності приватних та
багатоквартирних будинків, а також, громадських будівель, (3) генерація електроенергії
сонячними та вітровими електростанціями потужністю до 30 кВт.

4.

«Учасник» – фізична особа, що здійснює Екологічно-дружні вчинки та взаємодіє із
Платформою для їх відстеження та обміну на Бали. В рамках Платформи Учасник має
назву «Джерело».

5. «Партнер» – юридична особа або фізична особа підприємець, що приймає Бали від
Учасників в обмін на Винагороду. В рамках Платформи Партнер має назву «Озеро».
6. «Суперпартнер» – юридична особа, що приймає Бали від Партнерів в рамках боротьби
із змінами клімату або в наслідок іншої соціальної-відповідальної мотивації. В рамках
Платформи Суперпартнер має назву «Море».
7. «Бали» – умовні облікові одиниці, що утворюються в межах Платформи в наслідок
здійснення її учасниками Екологічно-дружніх вчинків. Розрахунковим еквівалентом 1
балу є 1 кілограм парникового газу СО 2, що не потрапив в атмосферу внаслідок
Екологічно-дружніх вчинків Учасників. Бали зараховуються на Рахунки Учасників та
обмінюються на Винагороду від Партнерів. В рамках Платформи Бали мають назву
«Кліматичні краплі» або «Краплі».
8. «Винагорода» – знижки, бонуси, інші інструменти лояльності, що встановлюються
Партнерами у співпраці з Організатором Платформи для подальшого обміну на Бали.
9. «Гаманець» – іт-рішення Платформи для зберігання Балів та транзакцій з ними.
10. Комісія – 1 % від кількості Балів, що переказуються. Комісія збирається Платформою
автоматично і береться з Учасника або Партнера, які (який) відправляє Бали.
ІІ. Права та обов’язки Партнера

1.

Партнер має право:
 Зареєструватись в Платформі, надавши інформацію про себе та/або власні
структурні підрозділи, що приймають Бали в обмін на надання Винагороди;
 Визначати розмір Винагороди у співпраці з Організатором Платформи, та
оприлюднювати таку інформацію в мобільному додатку Платформи. При цьому,
така Винагорода не може стосуватись алкогольних та/або слабоалкогольних
напоїв, тютюнових виробів, зброї, отруйних речовин та інших товарів та послуг
обмеженого використання;
 Передавати отримані краплі третім особам – Суперпартнерам в порядку і на
умовах, визначених такими сторонами;
 Розміщувати у своїх приміщеннях та на інформаційних ресурсах інформацію та
матеріали про Платформу та партнерство з Платформою;
 Пропонувати Організатору Платформи способи удосконалення взаємодії.

2.

Партнер зобов’язаний:
 Приймати від Учасників Бали в обмін на запропоновану Партнером Винагороду,
за допомогою QR коду, що активується в мобільному додатку шляхом
натискання кнопки «Прийняти»;
 Повідомити Організатора Платформи про зміни умов надання Винагороди за 20
календарних днів до дати таких змін;
 Повідомити Організатора Платформи про бажання припинити партнерство за 30
календарних днів до дати такого припинення;
 Забезпечити захист персональних даних Учасників, та/або представників
Організатора Платформи згідно положень чинного законодавства України, якщо
такі персональні дані стали відомі Партнеру внаслідок участі у Платформі.

ІІІ. Права та обов’язки Організатора Платформи
1. Організатор Платформи має право:
 Вносити пропозиції щодо оптимізації видів та розмірів Винагороди;
 В окремих випадках забороняти надання тих чи інших видів Винагороди
Учасникам, якщо така Винагорода поширюється на алкогольні та/або
слабоалкогольні напої, тютюнові вироби, зброю, отруйні речовини, інші
товари/послуги обмеженого використання, непропорційності розміру
Винагороди;
 Скасувати реєстрацію Партнера, в разі не виконання або неналежного
виконання останнім своїх обов’язків;
 Отримувати від Партнера Комісію при передачі балів від Партнера до
Суперпартнера.
2. Організатор Платформи зобов’язаний:
 Забезпечити надійну роботу Платформи (з урахуванням можливостей
нестабільної роботи Платформи протягом періоду тестування основних
вузлів Платформи, що відбуватиметься до кінця 2017 року і може бути
продовжений Організатором Платформи за потреби);
 Сприяти Партнеру в його відносинах із Учасниками Платформи, шляхом
забезпечення надійної роботи останньої та у інший прийнятний для
Партнера та Організатора Платформи спосіб;
 Інформувати Партнера про будь-які значні зміни у роботі Платформи;
 Надавати консультації щодо особливостей роботи Платформи через вебсайт www.climatedrops.com;
 Забезпечити захист персональних даних представників Партнера згідно
положень чинного законодавства України, якщо такі персональні дані стали
відомі Організатору Платформи внаслідок роботи Платформи.
IV. Технічні особливості використання мобільного додатку Платформи

1. Будь-яка втрата мобільного додатку «Кліматичні Краплі», в тому числі його видалення з
смартфону або загублення смартфону із встановленим додатком, призводить до
невідновлювальної втрати всіх Балів, які містяться в Гаманці такого додатку (як
наслідок використання технології розподіленого реєстру). При цьому, повторне
встановлення мобільного додатку і вхід до нього з використанням введених під час
попередньої реєстрації електронної адреси та паролю не дозволить відновити доступ
до раніше утворених і зарахованих до Гаманця Балів.
2. Функція велотрекінга може працювати без під’єднання смартфону мобільного додатку
Платформи «Кліматичні Краплі» до мережі Інтернет; зарахування утворених в наслідок
такого велотрекінга Балів на Рахунок Учасника можливе тільки при під’єднанні такого
смартфону до мережі Інтернет.
3. Для успішної передачі Балів, їх відправник має бути під’єднаний до мережі Інтернет.
V. Інші положення
1. Використання Платформи, в тому числі її завантаження та встановлення, є
підтвердженням згоди щодо дотримання даних Правил та Умов.
2. Організатор Платформи залишає за собою право у будь-який час змінювати дані
Правила та Умови. Продовження використання платформи після зміни Правил та Умов
є підтвердженням своєї згоди на оновлені Правила та Умови. Актуальні версії Правил
та Умов розміщуються на сайті www.climatedrops.com.

