Умови використання веб-додатка RegisterMe для
цифрової реєстрації та запису на прийом
станом на 11.04.2022

1. Ціль
1.1 Ці Умови використання регулюють використання Веб-програми RegisterMe, яка забезпечує
цифрову підтримку Федеральним центрам з надання притулку (FAC) Державного секретаріату
з міграції (SEM) у виконанні їх завдань.
1.2 RegisterMe-це веб-додаток із безпечним доступом. Через RegisterMe люди з України можуть
подати заяву про надання їм тимчасового захисту у Швейцарії. Залежно від своїх особистих
обставин ці особи повинні згодом з’явитися безпосередньо до Федерального центру з
надання притулку або записатися на прийом для реєстрації у федеральному центрі з надання
притулку.
2. Доступ та користування
2.1 SEM відповідає за регулювання прав авторизованих користувачів і, зокрема, повинен
простежити, щоб особи, яким RegisterMe більше не потрібен для виконання їх завдань, більше
не мали права доступу до цього веб-додатку RegisterMe.
2.2 SEM залишає за собою право в будь-який час змінювати, обмежувати або блокувати доступ до
RegisterMe у разі підозри у зловживанні.
3. Постійний доступ не гарантовано.
3.1 RegisterMe в основному доступний цілодобово за межами оголошених вікон обслуговування.
Однак не можна виключати того, що система може бути тимчасово недоступна через
незаплановані роботи з технічного обслуговування або технічних неполадок, особливо в
періоди дуже високого навантаження.
3.2 SEM не несе відповідальності за будь-які наслідки, що виникли з причини або були пов’язані із
відсутністю доступу до RegisterMe.
4. Надання для користування, експлуатація та обслуговування RegisterMe
4.1 RegisterMe надається, керується і підтримується як програмне забезпечення компанією
DV Bern AG (Nussbaumstrasse 21, Postfach 106, 3000 Bern 22).
4.2 Усі аспекти роботи RegisterMe (безпека, мережа, продуктивність, резервне копіювання
даних і т. д.) забезпечуються компанією DV Bern AG.
5. Вартість користування
5.1 Користування RegisterMe э безкоштовним.
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6. Захист даних та конфіденційність
6.1 Дані, зібрані у RegisterMe, використовуватимуться для обробки заяви про надання
тимчасового захисту і для проведення відповідних адміністративних процедур.
6.2 Якщо ви використовуєте RegisterMe і вводите свої дані в систему то SEM буде обробляти дані
в обсязі, необхідному для виконання мети обробки або завершення замовлення. RegisterMe
містить обов’язкові для заповнення поля, які є необхідними для виконання нашого
законодавчого завдання або вашого запиту.
6.3 Пароль для входу у систему RegisterMe повинен зберігатися в суворій секретності.
7. Відповідальність
7.1 SEM і DV Bern AG не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті використання
веб-додатку RegisterMe. Використання здійснюється на свій страх і ризик.
8. Судова юрисдикція та чинне право для застосування
8.1 Усі спори, що виникають у зв’язку з використанням RegisterMe, підлягають виключно
юрисдикції судів за юридичною адресою SEM у Берні. Застосовується виключно швейцарське
законодавство.
9. Контактна інформація
9.1 питаннями звертайтесь будь ласка за адресою: help-registerme@sem.admin.ch
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