Політика конфіденційності
I)

Вступ

1. Ми прагнемо захищати конфіденційність користувачів нашого веб-сайту , наших
клієнтів а також персоналу; У цій політиці ми пояснюємо, як ми будемо обробляти ваші
особисті дані.
2. Погоджуючись з використанням наших файлів cookie відповідно до умов цієї
політики під час першого відвідування нашого веб-сайту, ми можемо використовувати
файли cookie кожного разу, коли ви відвідуєте наш веб-сайт.
3. Цей документ був створений з використанням шаблону з SEQ Legal (seqlegal.com) і
змінений на сайті Language OK (https://language-ok.com/).

II)

Збір особистої інформації

Наступні типи особистої інформації можуть бути зібрані, збережені та використані:
1. інформація про ваш комп'ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування,
тип і версію веб-переглядача та операційну систему;
2. інформацію про відвідування та використання цього веб-сайту, включаючи джерело
переходу, тривалість відвідування, перегляд сторінок і шляхи навігації веб-сайту;
3. інформацію, наприклад, адресу електронної пошти, яку ви вводите під час реєстрації
на нашому веб-сайті;
4. інформацію, яку ви вводите під час створення профілю на нашому веб-сайті наприклад, ваше ім'я, зображення профілю, стать, день народження, статус відносин,
інтереси та хобі, навчальні деталі та дані про зайнятість;
5. інформацію, таку як ваше ім'я та адресу електронної пошти, яку ви вводите, щоб
налаштувати підписку на наші листи та/або інформаційні бюлетені;
6. інформацію, яку ви вводите під час користування послугами на нашому сайті;
7. інформацію, яка генерується під час використання нашого веб-сайту, включаючи,
коли, як часто і за яких обставин ви її використовуєте;
8. інформацію, що стосується всього, що ви купуєте, використовуваних вами послуг
або операцій, які ви здійснюєте через наш веб-сайт, що включає ваше ім'я, адресу, номер
телефону, адресу електронної пошти та дані кредитної картки;
9. інформацію, яку ви публікуєте на нашому веб-сайті з наміром опублікувати її в
Інтернеті, що включає ваше ім'я користувача, фотографії профілю та вміст ваших публікацій;
10.
інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які ви надсилаєте нам
електронною поштою або через наш веб-сайт, включаючи його зміст та метадані;
11.

будь-яку іншу особисту інформацію, яку ви надсилаєте нам.

Перш ніж розкривати нам особисту інформацію іншої особи, ви повинні отримати
згоду цієї особи на розкриття та обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї
політики.

III)

Використання особистої інформації

Персональна інформація, представлена нам через наш веб-сайт, буде використана для
цілей, зазначених у цій політиці або на відповідних сторінках веб-сайту. Ми можемо
використовувати вашу особисту інформацію для наступного:
1.

адміністрування нашого сайту та бізнесу;

2.

персоналізація нашого веб-сайту для вас;

3.

надання можливості користування послугами, доступними на нашому сайті;

4.

надсилання товарів, придбаних через наш веб-сайт;

5.

надання послуг, придбаних через наш веб-сайт;

6.

надсилання виписок, рахунків-фактур, нагадувань про оплату та збору платежів від

7.

відправка вам немаркетингових комерційних повідомлень;

8.

надсилання Вам електронних повідомлень, які ви спеціально запросили;

вас;

9. надсилання Вам наш електронний інформаційний бюлетень, якщо Ви його
запросили (Ви можете повідомити нам у будь-який час, якщо Ви більше не потребуєте
розсилки);
10. надсилання маркетингових комунікацій, пов'язаних з нашою компанією, або
бізнесу ретельно відібраних третіх сторін, які, на нашу думку, можуть зацікавити Вас,
поштою або, якщо Ви спеціально погодилися на це, електронною поштою або подібною
технологією (Ви можете повідомити нам будь-який час, якщо ви більше не потребуєте
маркетингових комунікацій);
11. надання третім сторонам статистичної інформації про наших користувачів (але ці
треті сторони не зможуть ідентифікувати будь-якого індивідуального користувача з цієї
інформації);
12. розгляд запитів та скарг, зроблених або стосовно Вас, пов'язаних з нашим вебсайтом;
13. збереження нашого сайту та запобігання шахрайству;
14. перевірки дотримання умов та положень, що регулюють використання нашого вебсайту (включаючи моніторінг приватних повідомлень, надісланих через нашу службу
приватних повідомлень);
15. інші види використання.
Якщо ви надаєте особисту інформацію для публікації на нашому веб-сайті, ми
публікуємо та іншим чином використовуємо цю інформацію відповідно до ліцензії, яку ви
надаєте нам.
Ваші налаштування конфіденційності можуть бути використані для обмеження
публікації вашої інформації на нашому веб-сайті і можуть бути скориговані за допомогою
контролю конфіденційності на веб-сайті.

IV)

Розкриття особистої інформації

Ми можемо розкривати вашу особисту інформацію будь-якому з наших співробітників,
офіцерів, страховиків, професійних консультантів, агентів, постачальників або
субпідрядників, наскільки це необхідно для цілей, викладених у цій політиці.
Ми можемо розкривати Вашу особисту інформацію будь-якому члену нашої групи
компаній (це означає наші дочірні компанії, нашу кінцеву холдингову компанію та всі її
дочірні компанії), наскільки це необхідно для цілей, викладених у цій політиці.
Ми можемо розкрити вашу особисту інформацію:
1.

в тій мірі, в якій ми повинні це зробити за законом;

2.

у зв'язку з будь-якими поточними або майбутніми судочинствами;

3. з метою створення, здійснення або захисту наших законних прав (включаючи
надання інформації іншим особам з метою запобігання шахрайства та зменшення кредитного
ризику);
Фінансові операції, пов'язані з нашим веб-сайтом та послугами, здійснюються нашим
постачальникам платіжних послуг: PayPal. Ми надаватимемо дані про транзакції нашим
постачальникам платіжних послуг лише в тій мірі, в якій це необхідно для обробки ваших
платежів, відшкодування таких платежів і розгляду скарг та запитів, пов'язаних з такими
платежами та відшкодуваннями. Інформацію про політику конфіденційності постачальників
платіжних
послуг
можна
знайти
на
веб-сторінці:
https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full;
На додаток до розкриття особистих даних, зазначених у цьому розділі, ми можемо
також розкривати Ваші особисті дані, якщо таке розкриття є необхідним для дотримання
юридичного зобов'язання, якому ми підпорядковані, або для захисту Ваших життєвих
інтересів або життєвих інтересів іншої фізичної особи.
За винятком випадків, передбачених цією політикою, ми не надаватимемо ваші
особисті дані третім особам.

V)

Міжнародні передачі даних

1. Інформація, яку ми збираємо, може зберігатися, оброблятися та передаватися між
будь-якою з країн, в яких ми працюємо, щоб ми могли використовувати цю інформацію
відповідно до цієї політики.
2. Персональна інформація, яку ви публікуєте на нашому веб-сайті або подаєте для
публікації на нашому веб-сайті, може бути доступною через Інтернет по всьому світу. Ми не
можемо запобігти використанню або неправильному використанню такої інформації іншими
особами.
3. Ви прямо погоджуєтеся на передачу особистої інформації, описаної в цьому розділі.

VI)

Збереження особистої інформації

1. Цей розділ VI визначає нашу політику та процедуру збереження даних, які
спрямовані на забезпечення відповідності нашим юридичним зобов'язанням щодо
збереження та видалення особистої інформації.
2. Персональна інформація, яку ми обробляємо для будь-яких цілей, не може
зберігатися довше, ніж це необхідно для цієї мети або цілей.
3. Ми зберігаємо документи (включаючи електронні документи), що містять
персональні дані:
A. в тій мірі, в якій ми повинні це зробити за законом;
B. якщо ми вважаємо, що документи можуть мати відношення до будь-яких
поточних або перспективних судових процесів;
C. з метою створення, здійснення або захисту наших законних прав (включаючи
надання інформації іншим особам з метою попередження шахрайства та зменшення
кредитного ризику).
4. Ми можемо зберігати ваші персональні дані, де таке утримання є необхідним для
дотримання юридичного зобов'язання, якому ми підпорядковані, або для захисту ваших
життєвих інтересів або життєвих інтересів іншої фізичної особи.

VII) Безпека вашої особистої інформації
1. Ми приймемо обґрунтовані технічні та організаційні заходи для запобігання,
втраті,
неправильному
використанню,
видаленню,
копіюванню,
блокуванню,
розповсюдженню або зміні вашої особистої інформації.
2. Ми будемо зберігати всю особисту інформацію, яку Ви надаєте, на наших
безпечних (захищених паролем і брандмауером) серверах, а також будемо проводити
створення резервної копії згідно нашого плану.
3. Всі електронні фінансові операції, укладені через наш веб-сайт, будуть захищені
технологією шифрування.
4. Ви визнаєте, що передача інформації через Інтернет по суті є небезпечною, і ми не
можемо гарантувати безпеку даних, надісланих через Інтернет.
5. Ви несете відповідальність за збереження секретного пароля, який ви
використовуєте для доступу до нашого веб-сайту; ми не просимо вас вводити пароль (за
винятком випадків, коли ви входите на наш веб-сайт).
6. Персональна інформація зберігається на сервері компанії і може бути використана
для подальшого інформування клієнтів про нові акції та послуги, а також для проведення
маркетингових, статистичних та інших досліджень.

VIII) Зміни
Ми можемо час від часу оновлювати цю політику, публікуючи нову версію на нашому
веб-сайті.
Ви повинні самостійно перевіряти цю сторінку, щоб переконатися, що ви розумієте всі
зміни в цій політиці.
Ми можемо повідомити Вас про зміни до цієї політики електронною поштою або через
систему приватних повідомлень на нашому веб-сайті.

IX)

Ваші права і обов'язки:

1. Вашими основними обов'язками відповідно до закону про захист даних є
A. Ви зобов'язуєтесь не повідомляти третім особам логін і пароль, які ви
використовували для ідентифікації на Сайті.
B. Ви зобов'язуєтесь дотримуватися належної обачності при зберіганні пароля, при
його введенні.
C. Ви зобов'язуєтесь при реєстрації на Сайті використовувати складні поєднання
символів для створення логіна/пароля.
D. Ви зобов'язуєтесь не надавати третім особам у користування комп'ютерний
пристрій в разі, якщо з нього можливий вільний доступ до особистого кабінету Користувача.
E. Ви гарантуєте, що всі персональні дані є актуальними і не відносяться до третіх
осіб.
2. Вашими основними правами відповідно до закону про захист даних є:
A. право на доступ;
B. право на виправлення;
C. право на видалення;
D. право обмежувати обробку;
E. право заперечувати проти обробки;
F. право на портативність даних;
G. право на скаргу до наглядового органу;
H. право на відкликання згоди.
3. Ви маєте право на підтвердження того, чи ми обробляємо Ваші особисті дані та, де
ми це робимо, доступ до персональних даних разом з певною додатковою інформацією. Ця
додаткова інформація включає деталі цілей обробки, категорії відповідних персональних
даних та одержувачів персональних даних. Забезпечуючи права та свободи інших, це не
вплине на нас, ми надамо Вам копію Ваших персональних даних. Перший примірник буде
наданий безкоштовно, але за додатковими копіями може стягуватися обґрунтована плата.
Для отримання Ваших особистих даних ми можемо попросити надати ксерокопію вашого
паспорта, засвідчену нотаріусом плюс оригінал копії рахунку за комунальні послуги, що
показує поточну адресу.

4. Ви маєте право на виправлення будь-яких неточних особистих даних про вас, а
також з урахуванням цілей обробки, щоб будь-які неповні персональні дані про вас були
завершені.
5. За певних обставин ви маєте право на видалення особистих даних без зайвої
затримки. Ці обставини включають:
A. особисті дані більше не потрібні стосовно цілей, для яких вони були зібрані або
оброблені іншим чином;
B. ви скасовуєте згоду на обробку на основі згоди;
C. обробкe призначенe для прямих маркетингових цілей;
D. особисті дані були незаконно оброблені.
6. Однак існують певні загальні виключення права на видалення. Ці загальні
виключення включають, де необхідна обробка:
A. для здійснення права на свободу вираження поглядів та інформації;
B. на виконання законодавчого зобов'язання;
C. для встановлення, здійснення або захисту юридичних позовів.
7. Ми можемо утримувати персональну інформацію, яку ви запитуєте, в межах,
дозволених законом.
8. Ви можете доручити нам у будь-який час не обробляти вашу особисту інформацію в
маркетингових цілях. На практиці ви зазвичай заздалегідь погоджуєтеся на використання
вашої особистої інформації в маркетингових цілях, або ми надамо вам можливість
відмовитися від використання вашої особистої інформації в маркетингових цілях.
9. Ви можете скористатися будь-якими вашими правами стосовно ваших особистих
даних шляхом письмового повідомлення нам.

X)

Веб-сайти третіх осіб

Наш веб-сайт містить посилання на веб-сайти третіх сторін та їх деталі. Ми не маємо
контролю та не несемо відповідальності за політику та практику конфіденційності третіх
сторін.

XI)

Оновлення інформації

Будь ласка, повідомте нам, якщо особисту інформацію, яку ми маємо про вас, потрібно
виправити або оновити.

XII) Cookies
Наш сайт використовує файли cookie.
Файл cookie - це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер і цифр), який посилається
веб-сервером веб-браузеру і зберігається браузером. Потім ідентифікатор надсилається на
сервер кожного разу, коли браузер запитує сторінку з сервера.
Файли cookie можуть бути "постійними" cookies або " сеансовими" файлами: постійний
файл cookie зберігатиметься у веб-браузері і залишатиметься дійсним до закінчення
встановленого терміну дії, якщо його не буде видалено користувачем до закінчення терміну
його дії; з іншого боку, сеансовий файл cookie закінчується в кінці сеансу користувача, коли
веб-браузер закривається.
Файли cookie зазвичай не містять жодної інформації, яка особисто ідентифікує
користувача, але особиста інформація, яку ми зберігаємо про вас, може бути пов'язана з
інформацією, що зберігається та отримується з файлів cookie.
Ми використовуємо файли cookie для таких цілей:
1. аутентифікація та навігація – ми використовуємо файли cookie, щоб ідентифікувати
Вас, коли Ви відвідуєте та переглядаєте наш веб-сайт;
2. кошик для покупок – ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати стан
кошиків для покупок під час навігації по нашому веб-сайту;
3. персоналізація – ми використовуємо файли cookie для зберігання інформації про
ваші уподобання та для персоналізації нашого веб-сайту для вас;
4. безпека – ми використовуємо файли cookie як елемент заходів безпеки, які
використовуються для захисту облікових записів користувачів, включаючи запобігання
шахрайському використанню облікових даних для входу, і загалом захищати наші веб-сайти
та служби;
5. аналіз – ми використовуємо файли cookie, щоб допомогти нам проаналізувати
використання та ефективність нашого веб-сайту і служб.
Cookies, які ми використовуємо на нашому веб-сайті, і цілі, для яких вони
використовуються, наведено нижче:
1. Ми використовуємо Google Analytics для аналізу використання нашого вебсайту. Google Analytics збирає інформацію про використання веб-сайту за допомогою файлів
cookie. Зібрана інформація щодо наших веб-сайтів використовується для створення звітів про
використання нашого веб-сайту. Політика конфіденційності Google доступна за адресою:
https://www.google.com/policies/privacy/.
2. Більшість браузерів дозволяють відмовитися від прийому файлів cookie та
видалення файлів cookie. Методи для цього варіюються від браузера до браузера і від версії
до версії. Проте ви можете отримати останню інформацію про блокування та видалення
файлів cookie за цими посиланнями:
A. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=uk (Chrome);
B.https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
(Firefox);
C. http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
D.https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies (Internet Explorer);

E. https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
F. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Блокування всіх файлів cookie негативно вплине на зручність використання веб-сайту.
Якщо ви блокуєте файли cookie, ви не зможете використовувати всі функції на нашому
сайті.
Ви можете видалити файли cookie, які вже збережені на вашому комп'ютері,
Видалення файлів cookie негативно вплине на зручність використання багатьох вебсайтів.

XIII) Наші деталі
1. Наша юридична назва – Language OK.
2. Ви можете зв'язатися з нами:
A. використовуючи контактну форму нашого веб-сайту;
B. телефону, на будь-якому контактному номері, який час від часу публікується на
нашому веб-сайті;
C. електронною поштою, використовуючи будь-яку адресу електронної пошти, що
час від часу публікується на нашому веб-сайті.

