Політика конфіденційності
(в редакції 12.09.2021 р.)

Ця Політика конфіденційності (надалі – Політика) визначає порядок отримання, зберігання, обробки,
використання і передачі персональних та інших даних, які надаються Користувачем при використанні
сайту https://www.vavilon‐hr.org (надалі – сайт) фізичній особі‐підприємцю Школовому Петру
Степановичу (РНОКПП 2272408538) (надалі – Контролер).
Якщо ви не згодні з умовами цієї Політики, просимо Вас негайно припинити використання Сайту.
Ми стурбовані забезпеченням безпеки даних своїх клієнтів. Саме тому ми склали цю Політику
конфіденційності, щоб ви не турбувалися про те, що відбувається з вашими персональними даними,
які ви надали нам для реєстрації.
Реєструючись або подаючи заявку на сайті, Ви даєте Контролеру згоду на обробку всіх даних,
введених для реєстрації, з метою належного надання послуг нами, як це передбачено в Публічній
оферті. Належне надання послуг передбачає передачу Вашої інформації нашим замовникам,
адміністративним особам та органам, які здійснюють технічну організацію, адміністрування та
зберігання інформації на серверах, підключених до мережі Інтернет, у тому числі в рамках процедур
та вимог, встановлених ICANN.
Реєструючись або подаючи заявку на сайті, Ви також підтверджуєте, що ознайомилися з
переліком своїх прав як суб'єкта даних відповідно до статті 8 Закону України «Про захист
персональних даних».
Цей список доступний тут: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297‐17.
1. ЗБІР ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1.1. Під час реєстрації або відправки заявки на сайті просимо Вас надати необхідну персональну
інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг. Ми залишаємо за собою право вимагати
додаткову особисту інформацію, якщо це необхідно.
1.2. Файли cookie ‐ коли ви відвідуєте наш веб‐сайт, ми надсилаємо один або кілька файлів cookie на
ваш комп'ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для підвищення якості послуг,
що надаються: для збереження налаштувань користувача.
1.3. Інформація про відвідування ‐ при доступі на сайт наші сервери автоматично записують певну
інформацію. Ці журнали сервера можуть містити таку інформацію, як веб‐запит, IP‐адреса, тип і
мова браузера, дата і час запиту.
1.4. Продаж послуг на партнерських сайтах ‐ деякі послуги, які ми пропонуємо, пов'язані з іншими
сайтами. Особиста інформація, яку ви надаєте таким сайтам, може бути передана нам для надання
цих послуг. Ми обробляємо таку інформацію відповідно до цієї політики конфіденційності.
1.5. Контролер може обробляти персональну інформацію на серверах в Україні та інших країнах. У
деяких випадках особиста інформація користувачів обробляється за межами країни користувача.
2. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Ми ділимося вашою особистою інформацією з іншими лише за таких обмежених обставин:
2.1.1. Для передачі будь‐якої конфіденційної інформації нам потрібна Ваша явна згода.
2.1.2. У нас є достатні підстави вважати, що доступ, використання, зберігання або розкриття такої
інформації необхідні для:
2.1.2.1. дотримання законодавства України, у тому числі надання інформації на вимогу фізичних та
юридичних осіб, установ, організацій будь‐якої форми власності або державних органів, які мають
право на отримання такої інформації відповідно до законодавства України;
2.1.2.2. розслідування можливих порушень Публічної оферти, що передбачає надання інформації про
Вас у відповідь на належним чином оформлений адвокатський запит з інформацією про порушення;
2.1.3.3. виявлення та запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та
усунення технічних несправностей;
2.1.3.4. захист від безпосередньої загрози правам, майну або безпеці Контролера, його
користувачів або громадськості, в рамках законодавства України.
3. ЗАХИСТ ДАНИХ

3.1. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни,
розкриття або знищення. Ці заходи включають, зокрема, внутрішню перевірку процесів збору,
зберігання та обробки даних та заходи безпеки, включаючи відповідне шифрування та заходи щодо
забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання несанкціонованого доступу.
4. ДОСТУП ТА ОНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. Ми робимо все можливе, щоб надати вам доступ до ваших персональних даних і або виправити
їх, якщо вони неправильні, або видалити їх за вашим запитом, якщо їх зберігання не вимагається
законом або не обумовлено законними діловими цілями. Перед обробкою запитів ми просимо
користувачів підтвердити свою особу та інформацію, яку вони хочуть отримати, виправити або
видалити.
5. ЗМІНИ В ЦІЙ ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
5.1. Ця політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни в цій політиці
конфіденційності будуть розміщені на цій сторінці.
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