
Політика конфіденційності

Дана Політика Конфіденційності застосовна до всієї особистої інформації та отриманими або 

використаними даними на цьому сайті.

1. Збір вашої особистої інформації:

Надана Вами інформація зберігається і обробляється з тим рівнем захисту, яка є достатньою і 

доступною. Ваша інформація не передається третім особам, за винятком випадків, передбачених 

законодавством.

Адміністрація сайту може попросити Вас надати контактну інформацію, таку, як адреса 

електронної пошти, ПІБ, номер телефону або інші контакти, необхідні для здійснення послуг 

доставки.

Відмова від надання цієї інформації є достатньою умовою для відмови або припинення надання 

всіх або частини послуг.

Адміністрація сайту може об'єднувати інформацію, надану Вами на сайті, з іншою інформацією, 

отриманою від Вас поза рамками сайту для більш ефективної роботи над Вашим замовленням.

Якщо Ви надаєте свою інформацію, Ви маєте право, попередньо повідомивши, перевірити, 

змінити, виправити або видалити цю інформацію.

Заповнюючи електронні форми, передаючи інформацію іншими способами, Ви погоджуєтеся з 

цією політикою збереження конфіденційності.

2. Використання вашої особистої інформації:

Ваша особиста інформація використовується виключно для надання Вам послуг, зазначених на 

даному сайті.

Зокрема, Ваша інформація використовується, щоб зв'язатися з Вами зручним для Вас способом, 

для надання послуг та підтримки.

Адміністрація сайту може зв'язатися з Вами для надання інформації про товари, послуги, рекламу, 

конкурсах та інших заходах або пропозиціях що представляють для Вас інтерес. Ви маєте право 

вирішити і повідомити адміністрацію сайту, чи хочете Ви отримувати таку інформацію, за 

допомогою запиту по електронній пошті або по інших каналах зв'язку, зазначених на даному сайті.

3. Передача вашої особистої інформації:

Адміністрація сайту зобов'язуються не передавати Вашу особисту інформацію іншим особам за 

винятком випадків, коли Ви запросите товари або послуги, доставка або виконання яких вимагає 

звернення до партнерів сайту, з Вашим попередньою згодою на передачу такої інформації.

Адміністрація сайту співпрацює зі сторонніми партнерами для надання послуг для своїх клієнтів; 

Партнери сайту беруть зобов'язання зберігати конфіденційність інформації, отриманої від 

адміністрації сайту і не використовувати її для будь-яких інших цілей, окрім надання послуг для 

клієнтів цього сайту.



Адміністрація сайту зобов'язуються не передавати Вашу особисту інформацію, надану Вами, 

стороннім особам, за винятком: Вашої згоди; відповіді на офіційний і юридично правильно 

оформлений запит урядових органів; слідування нормам законодавства, акту, повістки до суду або

судового рішення; допомоги у запобіганні шахрайства, захисту майнових і немайнових прав; 

захисту особистої безпеки або майна; обробки Вашого замовлення або запиту; передачі особам, 

яких адміністрація сайту залучає для надання додаткових послуг.

4. Безпека вашої особистої інформації:

Адміністрація сайту гарантує захист інформації, яку Ви надаєте. Хоча не може гарантувати 

відсутність спроб несанкціонованого доступу, Ви все одно можете бути впевнені, що адміністрація 

сайту докладає максимум зусиль для захисту Вашої особистої інформації та запобігання 

несанкціонованому доступу до неї за допомогою відповідних технологій і внутрішніх процедур.

5. Згода на обробку даних:

Надаючи будь-які особисті дані на цьому сайті, всі клієнти цього сайту чітко розуміють, що це 

необхідно для належного рівня забезпечення заявлених послуг та / або сервісу і безумовно 

погоджуються на збір і обробку такої інформації в рамках даної Політики конфіденційності.

Ви маєте право в будь-який момент видалити Ваші дані з бази, проте Адміністрація сайту залишає 

за собою право зберігати введену Вами контактну та іншу інформацію в архівах для збору 

статистики і поліпшення якості послуг.

6. Зміни в політиці конфіденційності:

Умови даної Політики конфіденційності є правилом для збору і використання будь-якою зібраною 

на цьому сайті інформації.

Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати або оновлювати умови 

даної Політики конфіденційності. У разі зміни будь-яких матеріалів, адміністрація сайту публікує 

такі зміни і оновлює номер версії в документі. Зміни в Політиці конфіденційності вступають в силу 

з моменту публікації на цьому сайті, а Ваше подальше користування послугами і сервісами означає

Ваше прийняття і згоду на ці зміни.

Якщо у Вас є коментарі або питання про даній Політиці конфіденційності, будь ласка, надсилайте 

Ваші зауваження чи пропозиції по будь-яких каналах зв'язку, зазначеним на цьому сайті.


