Положення цієї Політики конфіденційності персональних даних (далі іменованих
«Політика конфіденційності») поширюються на всю інформацію, яку цей веб-сайт,
на якому розміщений текст даної Політики конфіденційності, має можливість
отримати Користувача, а також про будь-яких програмах і продуктах, які розміщені
на сайті.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 ця Політика конфіденційності використовує наступні визначення та терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» – коло уповноважених співробітників, які здійснюють
управління веб-сайтом, що діють від його імені, організовують та/або здійснюють
обробку різних персональних даних, а також визначають мети такої обробки
персональної інформації, склад персональних даних, які підлягають певним видам
обробки, операції та дії з отриманими персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – інформація будь-якого типу, яка належить прямим або
непрямим чином до певного або визначається фізичній особі (далі іменується як
суб'єкт персональних даних).
1.1.3. "Обробка персональних даних – - будь-які дії (операції) або сукупність таких
дій (операцій), які здійснюються з використанням автоматизованих засобів (або
без їх використання) з персональними даними, в тому числі запис, збір,
накопичення, систематизацію, зберігання, уточнення (зміна і оновлення),
використання, Витяг, передачу (надання, поширення і доступ), блокування,
знеособлення, видалення, знищення різних персональних даних та інформації.
1.1.4. "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкова для дотримання
представниками Адміністрації Сайту вимога не допускати їх умисного поширення
без згоди на те суб'єкта персональних даних або без наявності інших законних
підстав.
1.1.5. "Користувач сайту (далі іменований-Користувач)" - особа, яка отримала
доступ до інтернет-сайту, за допомогою використання мережі Інтернет і
користується даними інтернет-сайтом в своїх цілях.
1.1.6. "Cookies" - невеликий обсяг (фрагмент) даних, інформації, який
відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача. Цей
фрагмент даних веб-клієнт або веб-браузер пересилає щоразу веб-сервера в
HTTP-запиті, здійснюючи спробу відкрити сторінку відповідного веб-сайту.
1.1.7. "IP-адреса" - Мережева унікальна адреса вузла в комп'ютерній мережі, яка
побудована по IP-протоколу.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем можливостей і ресурсів веб-сайту означає
надання згоди з положеннями цієї Політики конфіденційності, а також з умовами
обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами та положеннями цієї Політики конфіденційності,
Користувач зобов'язаний припинити використання веб-сайту.
2.3. Положення цієї Політики конфіденційності застосовуються виключно до
даного веб-сайту. Адміністрація сайту не здійснює контролю та не несе
відповідальність за веб-сайти третіх осіб, на які Користувач переходить за
посиланнями, які доступні на цьому сайті.
2.4. Адміністрація сайту не здійснює перевірку достовірності наданих
Користувачем сайту персональних даних.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Цією Політикою конфіденційності встановлюються зобов'язання представників
Адміністрації даного веб-сайту, що стосуються умисного нерозголошення
персональних даних, що надаються Користувачем по різних запитах Адміністрації
сайту (наприклад, у процесі реєстрації на веб-сайті, в ході оформлення
замовлення, оформлення передплати на повідомлення та ін.).
3.2. Персональні дані Користувача, які дозволені до обробки в рамках положень
цієї Політики конфіденційності, Користувач надає, заповнюючи спеціальні форми
на Сайті, зазвичай включають в себе таку інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. номер контактного телефону Користувача;
3.2.3. електронна пошта (адреса e-mail);
3.2.4. місце проживання Користувача, інші дані.
3.3. Адміністрація веб-сайту також приймає зусилля по захисту персональних
даних, які в автоматичному режимі передаються в ході відвідування (перегляду)
сторінок веб-сайту:
IP-адреса;
інформація cookies;
інформація про браузер (або іншій програмі, що здійснює доступ до веб-сайту);
час доступу;
адреси відвіданих веб-сторінок;
реферер (адреса попередньої веб-сторінки та ін.
3.3.1. Відключення cookies може призвести до неможливості доступу до веб-сайту.
3.3.2. Веб-сайт здійснює збір статистичних даних про IP-адреси відвідувачів. Ця
інформація необхідна і використовується для виявлення та усунення технічних
несправностей і проблем, а також для контролю коректності здійснюваних
операцій.
3.4. Будь-який інший вид персональної інформації, неоговорений вище (як то:
історія досконалих покупок, використовувані веб-браузери та операційні системи
та ін.) не допускається для умисного розголошення, крім випадків, які передбачені
пунктами 5.2. і 5.3. положень цієї Політики конфіденційності.
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ
4.1. Персональні дані Користувача представники Адміністрації сайту можуть
використовувати в наступних цілях:
4.1.1. Для ідентифікації Користувача, який зареєстрований на сайті, для
подальшого оформлення замовлення та/або укладення Договору.
4.1.2. Для надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів веб-сайту.
4.1.3. Для встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, у тому числі для
направлення різних запитів і/або сповіщення, які стосуються використання вебсайту, надання послуг, обробки заявок і запитів від Користувача.
4.1.4. Для встановлення місцезнаходження Користувача з метою забезпечити
безпеку і запобігти випадки шахрайства.
4.1.5. Для підтвердження повноти і достовірності персональних даних, які
надаються Користувачем.
4.1.6. Для створення облікового запису, який використовується при оформленні
покупок, у разі якщо Користувач погодився на створення такої облікового запису.
4.1.7. З метою повідомлення Користувача веб-сайту про стан оформленого
замовлення.

4.1.8. Для обробки та отримання платежів, для підтвердження податку або
податкових пільг, для визначення прав на отримання Користувачем кредиту, для
оскарження платежу.
4.1.9. Для надання Користувачеві ефективної технічної та клієнтської підтримки в
разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням даного веб-сайту.
4.1.10. Для надання Користувачеві (з його згоди), оновлення продукції, інформації
про ціни, спеціальних пропозицій, новинних розсилок та інших відомостей від імені
даного сайту або від імені партнерів даного сайту.
4.1.11. Для здійснення за згодою користувача різної рекламної діяльності.
4.1.12. Для надання Користувачу доступу на веб-сайти або сервіси партнерів
даного сайту з метою отримання від них різних пропозицій, послуг або рекламних
оновлень.
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ НАДАНОЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка наданої Користувачем персональної інформації (даних) проводиться
без обмежень по термінах, будь-якими законними способами, у тому числі в
інформаційних системах персональних даних із застосуванням автоматичних
засобів або без них.
5.2. Користувач дає згоду на те, що Адміністрація веб-сайту отримує право
передавати отримані персональні дані третім особам, зокрема, організаціями
поштового зв'язку, операторам електрозв'язку та/або кур'єрським службам тільки
для виконання заявок, оформлених Користувачем на сайті, згідно Договору
публічної оферти.
5.3. Персональні дані, надані Користувачем, можуть бути передані повноважним
органам державної влади лише на підставі і в порядку, встановленому чинним
законодавством.
6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач дає згоду і зобов'язується:
6.1.1. Надавати правдиву і коректну інформацію про персональні дані, яка
необхідна для користування даним веб-сайтом.
6.1.2. У разі зміни такої інформації (даних), оновлювати або доповнювати надану
інформацію та персональні дані.
6.1.3. Вживати заходів щодо захисту доступу до персональних конфіденційних
даних (інформації), яка зберігається на веб-сайті.
6.2. Адміністрація веб-сайту зобов'язується:
6.2.1. Використовувати отриману від користувача інформацію виключно з метою,
зазначених у п. 4 положень цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Не піддавати розголошенню персональні дані Користувача, за винятком
положень п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Блокувати персональні даних, що відносяться до відповідного
Користувачеві, починаючи з моменту звернення або запиту від Користувача (або
від його законного представника або від уповноваженого органу із захисту прав
суб'єктів персональних даних) на період перевірки, для виявлення неправомірних
(незаконних) дій або недостовірних персональних даних.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність, відповідно до норм чинного
законодавства, за умисне розголошення персональних даних користувача, крім

випадків, які передбачені п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. положень цієї Політики
Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення наданих Користувачем персональних даних
(інформації) Адміністрація веб-сайту не несе відповідальність, якщо ця
конфіденційна інформація або її частину:
7.2.1. Стала публічним надбанням до того, як була втрачена або розголошена.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до того, як була отримана
представниками Адміністрації даного веб-сайту.
7.2.3. Була отримана третіми особами за допомогою несанкціонованого доступу до
файлів веб-сайту.
7.2.4. Була розголошена за згодою Користувача.
7.3. Користувач несе відповідальність відповідно до норм чинного законодавства
за коректність, правомірність і правдивість наданої інформації та персональних
даних.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. До звернення до суду з позовною заявою по спорах, які виникають з відносин
між Користувачем веб-сайту і адміністрацією веб-сайту, обов'язковим є
пред'явлення претензії (пропозиції в письмовому вигляді Про добровільне
врегулювання виниклого спору).
8. 2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня
отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати її розгляду.
8.3. У разі, якщо угода не досягнута, спір передається для розгляду в судові
органи відповідно до правил і норм чинного законодавства.
8.4. До всіх положень цієї Політики конфіденційності та відносинам, що виникають
між Користувачем і Адміністрацією сайту, застосовується чинне законодавство.
9. ДОДАТКОВА УМОВА
9.1. Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни в положення цієї
Політики конфіденційності без отримання на те згоди і без попереднього
повідомлення Користувача.
9.2. Положення нової Політики конфіденційності набирають чинності з моменту її
розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено умовами нової редакції Політики
конфіденційності.

