ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Управління сайтом https://gestoria.com.ua (далі – Сайт) здійснює компанією ХЕСТОРІЯ
Україна-ПЛЮС (далі – Компанія/Адміністрація).
Компанія піклується щодо безпеки даних своїх клієнтів. З метою забезпечення безпеки
персональних даних клієнтів, які надаються, наша Компанія створила дану Політику
конфіденційності (далі – Політика).
Наша Політика обробки персональних даних складена відповідно до вимога статті 8
Закону України «Про захист персональних даних».
Надаючи свою персональні дані, ви підтверджуєте, що ознайомлені зі своїми правами,
як суб’єкт даних відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». З
даним
переліком
прав
можна
ознайомитись
за
посиланням:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
1.1.
Компанія дозволяє переглядати та зберігати матеріали Сайту тільки для
особистого некомерційного користування, за умови збереження вами інформації про
авторське право та іншої інформації про право власності, яке наявне у вихідних матеріалах та
будь-яких їх копіях.
1.2.
Забороняється розповсюдження, демонстрація та використання матеріалів
Сайту у будь-який інший спосіб для громадських та комерційних цілей.
1.3.
Ми зобов’язуємось зберігати вашу конфіденційність в Інтернеті та приділяємо
увагу охороні наданих вами даних.
2. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1.
Під час використання користувачами Сайту, Адміністрація здійснює збір та
обробку виключно інформації, яка надана добровільно та є необхідною для надання послуг
(прізвище та ім’я, електронна пошта, номер телефону).
2.2.
Склад та зміст персональних даних, які надаються, мають бути точними,
достовірними та оновлюватися за необхідності.
2.3.
Для збільшення якості обслуговування, коректного відображення змісту та
зручності користування Сайтом, ми використовуємо файли cookie.
2.4.
При використанні Сайту в базу даних автоматично записується деяка
інформація. Це записи про ваші ІР-адресу, час та дату відвідування, налаштування браузеру,
операційну систему, веб-запити. За цими даними неможливо ідентифікувати особистість
користувача.
3. ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ , ЇХ ЗМІНА, ДОПОВНЕННЯ ТА
ВИДАЛЕННЯ
3.1.
Ми робимо все можливо, щоб забезпечити вам доступ до ваших персональних
даних, надати можливість оновити чи виправити їх, якщо вони не є вірними. Користувач, який
надає свої персональні дані, має право на їх зміну та видалення, а також на відкликання своєї
згоди на їх використання.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1.
Ми надаємо доступ до вашої інформації третім особам лише за вашої
добровільної згоди.
4.2.
Виключенням з цього може бути передача вашої інформації третім особам,
якщо в нас є достатньо підстав вважати, що доступ, використання, зберігання та розкриття
такої інформації є необхідним для дотримання законодавства України, в тому числі надання
інформації за вимогою державних органів, які мають відповідні повноваження на вчинення
таких дій.
5. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ТА КОМЕНТАРІ
5.1.
даних.

Користувач несе відповідальність за достовірність наданих персональних

5.2.
Повідомлення, які залишені на Сайті не мають бути погрозливими,
образливими та такими, що містять у собі наклеп, не мають порушувати авторські права,
пропагувати ненависть або дискримінацію людей за расовими, етичними, статевими,
релігійними, соціальними відмінностями, а також будь-яким іншим способом порушувати
діюче законодавство України.
5.3.
Ви даєте згоду на те, що Адміністрацію Сайту може видалити будь-яке ваше
повідомлення, без вашої на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд.

6. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
6.1.
Дана Політика конфіденційності може час від часу змінюватись. Зміни, які
вносяться в Політику конфіденційності, будуть опубліковані на Сайті.

