Форма 9
ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України
"ДжіЕс1 Україна" та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1
№____ від «___» ________ 20__ р. про порядок обміну інформацією, пов’язаною із реалізацією
асоційованим членом Асоціації права на участь у Системі GS1,
з використанням Системи інтерактивної взаємодії з Асоціацією "ДжіЕс1 Україна"
м. Київ

“____” __________201_ р.

Асоціація Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна", що є членом Міжнародної асоціації GS1 і
обліковується в її реєстрі під назвою “GS1 Ukraine” та має статус неприбуткової організації, названа в
подальшому "Асоціація", в особі Президента Оскольського Валентина Володимировича, який діє на підставі
Статуту, повноважень, наданих Асоціації постановами Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. №821 "Про
Асоціацію Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" і від 29.05.1996 р. №574 "Про впровадження штрихового
кодування товарів" (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №744 від 16 травня
2007 р.) та Міжнародною асоціацією GS1, з одного боку, та ____________________________________________
_________________________________________________________________________, назване(на) в подальшому
Учасник, в особі ________________________________________________________________, який (яка) діє на
підставі __________________________, з іншого боку, що разом поіменовані як «Сторони», уклали цю Додаткову
угоду до Договору про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" та участь у
всесвітній системі товарної нумерації GS1 №_____ від "__" ______ 20__ р. (далі – Додаткова угода) про наступне.
1. Визначення термінів у Додатковій угоді
1.1 Інформація, пов'язана з реалізацією Учасником права на участь у Системі GS1 – інформація, що
надається Сторонами згідно з Договором про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України
"ДжіЕс1 Україна" та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 №_______ від "___" ___________ 20__ р.
(далі – Договір), а саме: інформація заявок Учасника на присвоєння або перереєстрацію Номерів GS1 та на
коригування відомостей щодо Свідоцтва про присвоєний Номер GS1 у зв’язку з видачею Учаснику дубліката
такого Свідоцтва, а також інформація щодо зміни даних, вказаних у Реєстраційній картці Учасника, інформація
стосовно членських внесків Учасника та нормативна і технічна документація Системи GS1 і Асоціації.
1.2 Система інтерактивної взаємодії з Асоціацією "ДжіЕс1 Україна" (далі – Система) – інформаційна
система Асоціації, призначена для передачі через мережу Інтернет в електронному вигляді інформації, пов’язаної
з реалізацією Учасником права на участь у Системі GS1.
2. Предмет Додаткової угоди
2.1 За цією Додатковою угодою протягом строку її дії Сторони можуть взаємно передавати інформацію,
пов’язану з реалізацією Учасником права на участь у Системі GS1, в електронному вигляді через Систему замість
подання її у письмовій формі у загальному порядку, встановленому Договором. Передача такої інформації через
Систему здійснюється відповідно до технічного регламенту Асоціації “Правила передачі інформації через
Систему інтерактивної взаємодії з Асоціацією "ДжіЕс1 Україна” (далі – Правила), які є невід'ємною частиною цієї
Додаткової угоди.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1 Асоціація має право:
3.1.1 модернізувати Систему з метою її вдосконалення;
3.1.2 в односторонньому порядку призупиняти дію цієї Додаткової угоди у разі порушення Учасником вимог
п. 3.4 Додаткової угоди до припинення такого порушення.
3.2 Асоціація зобов'язується:
3.2.1 надати Учасникові доступ до Системи в порядку, передбаченому Правилами;
3.2.2 надавати Учасникові роз'яснення з питань експлуатації Системи та застосування Правил;
3.2.3 вести протоколи обміну інформацією з Учасником через Систему за прийнятою в Асоціації
технологією та зберігати такі протоколи протягом строку дії Договору;
3.2.4 блокувати доступ Учасника до Системи на підставі та з моменту отримання від нього поштою чи
факсом письмової вимоги про це, або такої вимоги, отриманої електронною поштою.
3.3 Учасник має право:
3.3.1 самостійно отримати доступ до Системи в порядку, передбаченому Правилами;
3.3.2 за письмовим запитом отримувати від Асоціації архівну та технологічну інформацію стосовно обміну
Сторонами інформацією через Систему для усунення розбіжностей між Сторонами, пов'язаних із виконанням
положень цієї Додаткової угоди.
3.4 Учасник зобов'язується:
3.4.1 забезпечити зберігання та використання паролю доступу до Системи у спосіб, що унеможливлює його
використання особами, не уповноваженими на це Учасником, а у разі втрати контролю за паролем, незалежно від
наявності відомостей про його несанкціоноване використання, негайно сповістити про це Асоціацію з метою зміни
паролю;
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3.4.2 користуючись засобами Системи, своєчасно перевіряти правильність реєстрації та обробки всієї
відправленої ним через Систему інформації, та у разі виявлення факту неналежної реєстрації чи обробки
інформації негайно повідомляти про це Асоціацію;
3.4.3 звіряти відомості в отриманих Свідоцтвах або інших паперових документах Асоціації із відповідною
інформацією, наданою Асоціації через Систему, та у разі виявлення розбіжностей не пізніше наступного робочого
дня повідомляти про них Асоціацію;
3.4.4 самостійно забезпечувати працездатність і технічне супроводження апаратних та програмних засобів,
які використовуються Учасником чи уповноваженою ним особою для електронної взаємодії з Асоціацією через
Систему;
3.4.5 при передачі у кожному конкретному випадку до Асоціації інформації, пов’язаної з реалізацією
Учасником права на участь у Системі GS1, застосовувати виключно лише одну із обраних на власний розсуд
форму передачі – у електронному вигляді через Систему згідно з цією Додатковою угодою, або у письмовій формі
у загальному порядку, встановленому Договором.
4. Умови експлуатації Системи
4.1 Сторони взаємно визнають безпечне з'єднання за протоколом HTTPS, яке використовується для
взаємодії Учасника з Асоціацією через Систему, таким, що забезпечує на рівні, належному і достатньому для
цілей, передбачених цією Додатковою угодою, конфіденційність обміну даними між веб-браузером Учасника і
сервером Асоціації, аутентифікацію Учасника і Асоціації та криптографічний захист даних, що передаються.
4.2 Сторони погоджуються з тим, що передана через Систему інформація, пов’язана з реалізацією
Учасником права на участь у Системі GS1, розглядається ними як така, що не потребує підтвердження
паперовими документами.
4.3 Контроль відповідності відомостей у документах, створених Асоціацією на підставі переданої Учасником
через Систему інформації, пов’язаної з реалізацією Учасником права на участь у Системі GS1, покладається на
Учасника.
5. Особливі умови та застереження
5.1 Асоціація не несе відповідальності за:
5.1.1 неможливість для Учасника отримати доступ до Системи або користуватися Системою через
несправності мереж зв’язку чи відключення або перебої у мережах електропостачання, несправності апаратних
засобів Учасника, а також через збої в обміні інформацією з цих причин;
5.1.2 втрату даних внаслідок пошкодження програмних або апаратних засобів Учасника, або будь-які інші
негативні наслідки для Учасника, пов'язані з використанням ним (правильним або неправильним) Системи;
5.1.3 припинення або порушення функціонування Системи, що сталося внаслідок дії непереборної сили
або подій надзвичайного характеру, які виникли після укладення цієї Додаткової угоди з незалежних від Асоціації
причин і які неможливо було передбачити чи попередити (стихійні лиха, відключення або перебої у мережах
електропостачання, пошкодження ліній зв’язку, техногенні аварії, катастрофи, акції громадської непокори, рішення
органів влади, обов’язкові для виконання Асоціацією, та інші події, що перешкоджають роботі Асоціації та/або
функціонуванню Системи).
5.2 У разі форс-мажорних обставин (стихійне лихо, технічні збої, техногенна аварія, пожежа,
терористичний акт, збройний конфлікт тощо), які виникли після укладення цієї Додаткової угоди незалежно від
волі Сторін і які унеможливлюють належне функціонування Системи або користування Системою чи доступ до
неї, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за цією Додатковою угодою на строк дії таких обставин
та не несуть відповідальності за завдану у зв’язку з цим іншій Стороні шкоду. Сторона, яка зазнала дії форсмажорних обставин, негайно повідомляє іншу Сторону про настання та припинення таких обставин.
6. Інші умови
6.1 Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту укладення і є невід’ємною частиною Договору.
6.2 Ця Додаткова угода жодним чином не обмежує право Учасника подавати до Асоціації інформацію,
пов’язану з реалізацією Учасником права на участь у Системі GS1, у письмовій формі у загальному порядку,
встановленому Договором, у разі, коли така аналогічна інформація не передається в електронному вигляді через
Систему.
6.3 Протягом строку дії цієї Додаткової угоди умови Договору застосовуються у частині, що не суперечить
цій Додатковій угоді. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, відносини Сторін
регулюються умовами Договору.
6.4 Кожна із Сторін може відмовитися від цієї Додаткової угоди, письмово повідомивши про це іншу
Сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів до очікуваної дати розірвання Додаткової угоди.
6.5 У разі розірвання Додаткової угоди Сторони повинні повністю і належним чином виконати свої
зобов'язання, що передбачені Додатковою угодою, термін виконання яких настав до моменту її розірвання.
ПІДПИСИ СТОРІН:
За Асоціацію:
________________ (В.В. Оскольський)
(підпис)

_____________
(підпис)

М. П.

М. П.
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За Учасника:
(________________)

