ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ
I. Вступ
1. Конфіденційність відвідувачів нашого веб-сайту дуже важлива для нас, тому ми створюємо таку
політику конфіденційності. Ця політика пояснює, яким чином ми використовуємо особисту
інформацію відвідувачів нашого сайту.
2. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з умовами нашої політики конфіденційності.
Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами політики конфіденційності, будь ласка, не використовуйте наш
веб-сайт.
II. Ваші персональні дані.
Можуть бути зібрані, оброблені і використані наступні види ваших особистих даних:
1. Інформація про ваш комп'ютер, в тому числі IP адреса, дані геолокації, тип і версія браузера і
операційної системи пристрою.
2. Інформація про ваші візити веб-сайту, в тому числі джерела трафіку, час візит і перегляду сторінок,
а також шляхи навігації по сайту.
3. Інформація, яку ви вводите при реєстрації на нашому сайті, в тому числі ваше ім'я, адресу та вебсервер електронної пошти, номер телефону.
4. Інформація, яку ви вводите з метою реєстрації на підписку розсилки листів і новин.
5. Інформація, яка генерується при використанні нашого веб-сайту, в тому числі і та, коли, як часто і
за яких обставин відбувається під час такого використання.
6. Інформація, супутня купівлям на нашому веб-сайті котра відноситься до типу і реквізитів оплати,
персональних даних платника.
7. Інформація, яку ви викладаєте на нашому сайті з метою розміщення її в інтернеті.
8. Персональні дані, відмінні від вищевикладених, які ви надсилаєте на наш веб-сайт.
III. Використання персональних даних.
Персональні дані, зібрані за допомогою роботи нашого веб-сайту, будуть використані з метою,
визначеною в цій Політиці конфіденційності або на відповідних сторінках нашого веб-сайту. Ми
можемо використовувати ваші персональні дані для наступного:
1. Адміністрації нашого веб-сайту та розвитку бізнесу.
2. Персоналізації нашого веб-сайту для користувачів.
3. Авторизації використання сервісів, розміщених на нашому веб-сайті.
4. Відправлення та доставки товарів, придбаних за допомогою нашого веб-сайту.
5. Забезпеченні надання послуг, придбаних за допомогою нашого веб-сайту.
6. Відправлення повідомлень, рахунків-фактур і нагадувань про оплату, а також прийняття оплати.
7. Відправляти вам різного роду маркетингові матеріали.
8. Відправляти обрані вами спеціальні повідомлення.
9. Відправляти вам матеріали розсилки, на яку ви підписані (від якої можете вільно відписатися).
10. Забезпечувати третю сторону статистичною інформацією про наших користувачів.
11. Здійснювати розгляд з приводу залишених скарг щодо нашого веб-сайту.
12. Підтримувати роботу сайту в безпеці і запобігати шахрайству.
13. Перевіряти дотримання умов і термінів стосуються використання нашого веб-сайту.
14. Іншого використання.
У разі подання персональних даних для публікації на нашому сайті, ми опублікуємо таку інформацію
і будемо використовувати її в рамках повноважень, делегованих від її власника.
Обмеження використання персональних даних можуть бути застосовані для обмеження публікації
такої інформації на нашому веб-сайті і можуть бути налаштовані за допомогою засобів обмеження
використання персональних даних на нашому веб-сайті.
Ми не станемо (без вашої прямої згоди) передавати ваші персональні дані третій стороні для
використання в маркетингових цілях.

Період обробки ваших персональних даних, який буде визначатися з належним комерційно
ефективним підходом, не перевищуватиме визначеного у законі належного терміну. У вас є
можливість зупинити таку обробку і знищити ваші персональні дані шляхом подачі відповідного
запиту.
IV. Розкриття персональних даних.
Ми можемо розкрити вашу особисту інформацію будь-яким нашим співробітникам, службовцям,
страховикам, радникам, агентам, постачальникам або субпідрядникам як обґрунтовано необхідну в
рамках цілей, встановлених цією політикою конфіденційності.
Ми можемо розкрити ваші персональні дані будь-якого з наших бізнес-партнерів, як обґрунтовано
необхідні в рамках цілей, встановлених цією політикою конфіденційності.
Ми можемо розкрити вашу особисту інформацію з метою:
1. Зазначеної в законі необхідності.
2. У зв'язку з процедурою законного врегулювання.
3. У зв'язку з встановленням, виконанням або захистом наших законних прав (включаючи передачу
такої інформації з метою запобігання шахрайства та зменшення кредитного ризику).
4. Покупцю або потенційному покупцеві послуг або власності, яку ми продаємо.
5. Будь-якій фізичній особі, яка (як ми обґрунтовано вважаємо) може звернутися до суду, або іншого
компетентного органу для розкриття такої інформації, і в разі чого (як ми обґрунтовано вважаємо),
такий орган може дати відповідний дозвіл для її розкриття.
За винятком зазначених випадків, ми не станемо передавати ваші персональні дані третій стороні.
V. Міжнародна передача даних.
1. Зібрана нашим веб-сайтом інформація може завантажуватися, оброблятися і віддаватися між будьякою державою, де ми проводимо свою безпосередню діяльність в рамках дії цієї політики
конфіденційності.
2. Зібрана інформація може передаватися через країни, в яких немає законодавства захищає
персональні дані, як наприклад в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки і т.д.
3. Персональні дані які ви публікуєте, або за допомогою яких ви оформляєте підписку на нашому
сайті можуть бути доступні за допомогою інтернету по всьому світу. Ми не в змозі запобігти таке
використання іншими особами.
4. Ви погоджуєтесь на передачу інформації, описану в розділі V .
VI. Ми намагаємося використовувати відповідні технічні та програмні засоби безпеки для захисту
ваших персональних даних, які передаються, завантажуються і іншим чином обробляються нами, від
випадкового або зловмисного знищення, втрати, незаконного розголошення, або доступу до них.
1. Ми приймаємо всілякі технічні та організаційні заходи для запобігання втрати, незаконного
використання або внесення змін щодо персональних даних.
2. Ми завантажуємо всі персональні дані, надані вами, на наші захищені сервера.
3. Всі електронні транзакції, проведені через наш сайт, захищені технологією шифрування.
4. Ви визнаєте, що передача інформації по інтернету, фактично не є захищеною і ми не можемо
гарантувати безпеку передачі такої інформації.
5. Ви несете відповідальність за збереження пароля доступу до вашого облікового запису на нашому
веб-сайті. Ми не запитуємо ваш пароль ніколи, крім випадку входу в ваш обліковий запис.
VII. Поправки.
Ми можемо вдосконалювати цю політику конфіденційності шляхом публікації поправок і доповнень.
Вам слід час від часу стежити за оновленнями цієї політики конфіденційності на нашому веб-сайті.
Ми можемо повідомляти вас про такі зміни шляхом розсилки електронних листів або особистих
повідомлень через наш веб-сайт.

VIII. Ваші права.
Ви можете звертатися до нас з приводу видачі вам будь-яких ваших особистих даних, які
зберігаються у нас. Забезпечення такою інформацією буде здійснюватися на наступних умовах:
1. ми можемо обмежити таку видачу лише у випадку, що встановлено в законодавстві;
2. ви можете вимагати в будь-який час не обробляти вашу інформацію в маркетингових цілях;
На практиці ви або заздалегідь даєте згоду на використання ваших персональних даних для
маркетингових цілей, або ми надаємо вам можливість відмови від використання ваших особистих
даних в таких цілях.
IX. Веб-сайти третіх сторін.
Наш веб-сайт містить посилання і деталі веб-сайтів третіх сторін. Ми знімаємо з себе
відповідальність і контроль за політикою конфіденційності та безпеку таких веб-сайтів.
X. Оновлення даних.
Будь ласка, поставте нас до відома, якщо персональні дані про вас, які ми зберігаємо, потребують
оновлення і (або) коригування.
XI. Кукіс
Наш веб-сайт використовує кукіс. Згода на таке використання при першому відвідуванні нашого вебсайту, відповідно до цієї політики конфіденційності, дозволяє нам використовувати їх при кожному
наступному відвідуванні вами нашого веб-сайту. Кукіс є файлом, який містить ідентифікатор
(послідовність букв і цифр), який відправляється веб-сервером веб-браузеру і завантажується веббраузером. Надалі ідентифікатор відправляється веб-браузером на наш веб-сервер кожного разу, коли
веб-браузер запитує перегляд веб-сторінки у веб-сервера. Кукіс можуть бути або постійними або
сесійними: постійні кукіс будуть завантажуватися веб-браузером і залишатимуться дійсними до часу
закінчення їх дії (або до моменту стирання їх користувачем). Сесійні кукіс припиняють свою дію в
момент переривання сесії користувачем, коли закривається веб-браузер. Кукіс в більшості випадків
не містять даних, які ідентифікують користувача, але персональні дані, які ми зберігаємо, можуть
бути пов'язані з процесом функціонування кукіс.

