ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

И

ЗАЩИТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Веб-сайта
1.1. Управление данным Веб-сайтом https://nahsu.com.ua/ - (далее «Сайт»)
осуществляется
Общественной
Организацией
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ХУДОЖНИКОВ
И
СКУЛЬПТОРОВ
УКРАИНЫ»,
код
ЕГРПОУ
43226188,
общественным объединением со статусом юридического лица,
зарегистрированным и действующим в соответствии с требованиями
законодательства Украины (далее – АХСУ или Общественная
Организация).
1.2. Общественная Организация «НАЦИОЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ХУДОЖНИКОВ И СКУЛЬПТОРОВ УКРАИНЫ» с большим
уважением относится к конфиденциальной (персональной)
информации всех без исключения лиц, посетивших Сайт НАХСУ, в
связи с чем, Общественная Организация стремится защищать
конфиденциальность персональных данных (сведений или
совокупности
сведений
о
физическом
лице,
которое
идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано),
тем самым обязуемся признавать и уважать права пользователей
сайта на неприкосновенность частной жизни, информируя,
обрабатывая и защищая их личные данные в соответствии с
действующим законодательством Украины, в результате создав и
обеспечив максимально комфортные условия использования Сайта
для каждого пользователя.
1.3. Данная Политика конфиденциальности и защиты персональных
данных (далее - «Политика») устанавливает порядок осуществления
Общественной Организацией обработки персональных данных,
виды собираемых персональных данных, цели использования таких
персональных данных, взаимодействие НАХСУ с третьими лицами,
меры безопасности для защиты персональных данных, условия
доступа к персональным данным, а также контактную информацию
для пользователя относительно получения доступа, внесения
изменений, блокирования или удаления персональных данных и

обращения с любыми вопросами, которые могут возникнуть у Вас
относительно практики защиты персональных данных.
1.4. Владельцем и распорядителем персональными данными
пользователей Сайта является Общественная Организация
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ХУДОЖНИКОВ
И
СКУЛЬПТОРОВ УКРАИНЫ».
1.5. При посещении веб-сайта, пользователь получает определенную
информацию об услугах предоставляемых Общественной
Организацией, условия регистрации на сайте, и другие данные
размещены на нем.
1.6. Для получения доступа к некоторым сервисам Общества,
пользователям
сайта
необходимо
пройти
регистрацию
самостоятельно, или лицам уполномоченным вести дела по закону
или договоренности и только в случае согласования с условиями
этой политики.
1.7. Пользователи веб-сайта несут персональную ответственность за
все действия, которые они совершают во время и после регистрации
на сайте.

СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Общественная Организация собирает только те персональные
данные (например, Ваше имя и фамилию; логин и пароль доступа;
адрес электронной почты; номер контактного телефона; дата
рождения; пол; объекты интеллектуальной собственности включая
аудио и видео информацию и т.д.), которые сознательно и
добровольно предоставленные пользователем, как субъектом
персональных данных в целях использования сервисов сайта, что в
соответствии с требованиями законодательства является согласием
субъекта персональных данных на обработку своих персональных
данных в соответствии с сформулированной в этой Политике цели
их обработки.
2.2. При использовании пользователем Сайта Общественной
Организацией осуществляется обработка данных пользователя, а

именно: - данных, предоставляемых пользователем как при
заполнении регистрационных форм, так и в процессе пользования
сервисами; - файлов cookie; - ір -адреса; - параметров и настроек
интернет-браузеров (User - agent).
2.3. Использование персональных данных предусматривает любые
действия владельца базы по обработке этих данных, действия по их
защите, а также действия по предоставлению частичного или
полного права обработки персональных данных другим субъектам
отношений, связанных с персональными данными, совершаемые с
согласия субъектов персональных данных или в соответствии с
законом.
2.4.
Использование
персональных
данных
владельцем
осуществляется в случае создания им условий для защиты этих
данных.
2.5. Обращаем Ваше внимание: мы не собирает любую информацию,
относительно обработки которой законодательством установлены
определенные требования, как то информацию о расовом или
этническом происхождении, о политических, религиозных или
мировоззренческих убеждениях, членстве в политических партиях и
профессиональных союзах, осуждения к уголовному наказанию в
совершении преступления или осуждения к уголовному наказанию,
а также данные, касающиеся здоровья, половой жизни,
биометрических или генетических данных (согласно статье 7 Закона
Украины «О защите персональных данных»).
2.6. Общественная Организация обрабатывает персональные данные
пользователя для предоставления пользователю доступа к Сайту и
предоставления специальных опций, услуг, которые Общественная
Организация предоставляет через Сайт.

ПУБЛИЧНЫЕ
ДАННЫЕ,
КОТОРЫЕ
ПУБЛИКУЕТ ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

3.1. Если Пользователь публикует информацию в общедоступных
областях Сервисов, эти данные могут собираться и использоваться
нами, другими пользователями Сервисов и широкой публикой в

целом, такими как обзоры, комментарии и пользовательский контент.
Мы настоятельно рекомендуем вам не размещать какую-либо
информацию через Сервисы, которая позволяет незнакомым людям
идентифицировать вас или находить вас, или которую вы иным
образом не хотите делиться с общественностью.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработка и хранение предоставленных персональных данных
осуществляется в базе данных Общественной Организации, где
размещается оборудование, обеспечивающее функционирование
сервисов
Сайта.
Предоставляемые
персональные
данные
обрабатываются и могут храниться в Базе персональных данных или
в отдельной таблице Базы данных Сайта.

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНІХ ДАННЫХ
5.1. Ваши персональные данные используются в целях обеспечения
предоставления Интернет-сервисов Сайта, обмена информацией,
новостями, отношений в сфере рекламы и коммуникации в
соответствии с законодательством Украины, в том числе, но не
исключительно: ЗУ «Об общественных объединениях», «О защите
персональных данных», «О ратификации Конвенции о защите лиц в
связи с автоматизированной обработкой персональных данных и
Дополнительного протокола к Конвенции о защите лиц в связи с
автоматизированной
обработкой
персональных
данных
относительно органов надзора и трансграничных потоков данных»,
«Об информации», «О рекламе», «О телекоммуникациях», «О
защите информации в информационно-телекоммуникационных
системах», «О государственной поддержке средств массовой
информации и социальной защите журналистов», а также в
соответствии с Правилами использования Сайта и других актов,
регулирующих деятельность Организации.
5.2. Также Ваши персональные данные используются в целях
улучшения услуг, оказание поддержки и общение с вами.

5.3. Мы и наши поставщики услуг можем использовать данные,
которые вы предоставляете или которые собираете через Сервисы,
для эксплуатации и улучшения Сервисов, других наших сайтов,
приложений, продуктов и услуг, чтобы время от времени связываться
с вами, а также предоставлять вам важную информацию и
уведомления, связанных с Услугами, и для связи с вами о рекламных
акциях.

СРОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Персональные данные хранятся в течение срока не более, чем
это необходимо в целях их обработки. После того, как субъект
персональных данных перестает быть пользователем Сайта путем
удаления своей учетной записи на Сайте, его персональные данные
могут автоматически удаляются.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНІХ ДАННЫХ
В целях предоставления рекламы; сторонних материалов и ссылок.
7.1. Услуги могут поддерживаться посредством рекламы, и мы
можем работать с рекламодателями и рекламными сетями для
предоставления рекламы через Услуги. Мы можем предоставить
этим рекламодателям и рекламным сетям возможность собирать
данные о том, как вы взаимодействуете со Службами и, если
применимо, с вашим мобильным устройством. Эти данные могут
включать уникальный идентификатор устройства или рекламный
идентификатор, связанный с вашим устройством, а также данные о
вашем точном местоположении, чтобы помочь проанализировать и
разместить целевую рекламу в Сервисах и других местах (включая
сторонние сайты и приложения). Кроме того, Услуги могут
содержать сторонний контент и ссылки на другие сторонние
веб-сайты.
7.2. Мы не имеем доступа к файлам cookie, пикселям или веб-маякам
и не контролируем их, которые могут использовать сторонние
веб-сайты или партнеры. Мы не несем ответственности за политику

конфиденциальности или содержание этих сторонних веб-сайтов.
Вам предлагается ознакомиться с политикой конфиденциальности
различных веб-сайтов, которые вы посещаете.
7.3. Если вы получаете доступ к Услугам через браузер, ваш браузер
может позволить вам настроить параметры браузера таким образом,
чтобы запросы «Не отслеживать» отправлялись на посещаемые вами
веб-сайты. Однако мы не будем отключать технологию
отслеживания, которая может быть активна в Сервисах в ответ на
любые запросы «Не отслеживать», которые мы получаем от вашего
браузера. Вы можете изменить настройки конфиденциальности в
отношении использования файлов cookie и других аналогичных
технологий через свой браузер. Вы можете настроить свой браузер
так, чтобы он принимал все файлы cookie, блокировал определенные
файлы cookie, требовал нашего согласия до того, как файл cookie
помещался в ваш браузер, или блокировал все файлы cookie.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ cookie
8.1. Cookie - это текстовый файл или файлы, содержащие небольшой
объем информации, которые отправляются веб-браузеру и хранятся
на устройстве пользователя. К таким устройствам можно отнести
компьютер, мобильный телефон или другое устройство, с помощью
которого пользователь посещает Сайт.
8.2. Файлы cookie могут быть вечными (они называются
постоянными файлами cookie) и храниться в компьютере, пока
пользователь их не удалит, или временными (такие файлы cookie
называются сессионными), то есть они хранятся только до закрытия
браузера. Кроме того, файлы cookie делятся на основные (они
устанавливаются непосредственно посещаемым Сайтом) и
сторонние (устанавливаются другими сайтами).
8.3. Важно:
• при повторном посещении пользователем Сайта, данные файлов
cookie обновляются;

• в большинстве случаев, веб-браузер по умолчанию допускает
автоматическое сохранение файлов cookie на устройстве
пользователя;
8.4 отключение файлов cookie может привести к ограничению
доступа к опубликованным материалам и / или неполноценному
функционированию сервисов Сайта.
8.5. Согласно классификации Международной торговой палаты
(International Chamber of Commerce), Организация использует такие
категории файлов cookie: Строго необходимые файлы cookie- нужны
для перемещения пользователем по веб-странице и при
использовании определенных сервисов, например, для доступа к
защищенным страницам, регистрации и авторизации, осуществления
поиска по Сайту. Также осуществляют запоминание предыдущих
действий пользователя при переходе на предыдущую страницу в той
же сессии. Эксплуатационные файлы cookie- агрегируют
информацию о том, как используется Сайт. Эти данные хранятся на
устройстве пользователя между сеансами веб-браузера. Примерами
таких данных могут быть следующие метрики: время пребывания на
Сайте, наиболее часто посещаемые страницы, понимание, какие
именно разделы и сервисы сайта были наиболее интересны для
пользователя, насколько эффективна та или иная рекламная и / или
маркетинговая кампания и т.д. Вся информация, собранная с
помощью эксплуатационных файлов cookie, предназначена для
статистических и аналитических задач. Некоторые данные файлов
cookie могут предоставляться третьим сторонам, которые имеют
разрешение со стороны веб-ресурса, и исключительно для указанных
выше целей. Функциональные файлы cookie - используются для
сохранения параметров или конфигураций, которые хранятся на
устройстве пользователя между сеансами веб-браузера. Примерами
таких данных могут быть следующие метрики: имя пользователя,
фото в профиле, информация по оставленным комментариям, язык
сайта, местонахождение, сведения о том, предоставлялась ли
пользователю какая-либо информация или выбранные преимущества
ранее, а также другие параметры настройки Сайта. Данные файлы
cookie также позволяют пользователям смотреть видео, участвовать
в интерактивах (опросы, голосования ) и взаимодействовать с

социальными сетями. Чтобы сделать более приятными впечатления
после посещения ресурса, указанные файлы cookie запоминают
предоставленную
пользователем
информацию,
повышая
эффективность взаимодействия с Сайтом. Некоторые данные файлов
cookie могут предоставляться третьим сторонам, которые имеют
разрешение со стороны веб-ресурса, и исключительно для указанных
выше целей. Целевые файлы cookie - используются для
предоставления
контента,
который
может
заинтересовать
пользователя. Эти данные хранятся на устройстве пользователя
между сеансами веб-браузера. Примерами таких данных могут быть
следующие метрики: отслеживание рекомендованного текстового,
графического, аудио и видеоматериала, с целью избежать повторного
показа, управление целевой рекламой, оценка эффективности
рекламных кампаний, информация о посещении пользователем
других ресурсов при переходах, а также другие параметры
настройки Сайта. Сайт может делиться этой информацией с другими
сторонами, включая медиа-клиентов, рекламодателей, агентств и
партнеров по смежным бизнесам для того, чтобы они предоставляли
качественную таргетированную рекламу
8.6 Cookie-файлы сторонних сервисов и сервисов аналитики: Для
оперативной доставки, более качественного отображения и
детального анализа контента на Сайте, Организация пользуется
услугами, которые являются собственностью других сторонних
компаний, таких как Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc.,
Gemius и другие. Приведенные в качестве примера компании могут
использовать файлы cookie на устройстве пользователя, во время
работы на Сайте. Следует обратить внимание, что Сайт не может
повлиять на работу файлов cookie, которые используются этими
сервисами.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ С ТРЕТЬИМИ
ЛИЦАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Общественная Организация не осуществляет передачу
персональных данных третьим лицам, кроме случаев, когда такая
передача является требованием законодательства, по просьбе

субъекта персональных данных или в других случаях, изложенных в
данной Политике. Компания понимает, что личная информация
является ценностью и неотъемлемым содержанием, в том числе,
личных неимущественных прав любого физического лица, и поэтому
принимает все возможные меры для защиты личной информации
пользователей, добровольно и осознанно передаваемой последними
Организации. На Сайте могут быть ссылки на другие веб-сайты
(исключительно в информационных целях). При переходе по ссылке
на другие веб-сайты действие этой Политики на такие сайты
распространяться не будет. В связи с чем, Компания рекомендует
ознакомиться с политикой в сфере конфиденциальности и
персональных данных каждого сайта перед тем, как передавать
персональные
данные,
по
которым Вы можете быть
идентифицированы.

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Общественная Организация использует общепринятые
стандарты технологической и операционной защиты информации и
персональных данных от потери, неправильного использования,
изменения или уничтожения. Однако, несмотря на все усилия,
Организация не может гарантировать абсолютную защищенность от
каких-либо угроз, возникающих за пределами регулирования
Организации. Общественная Организация обеспечивает применение
всех
соответствующих
обязательств
по
соблюдению
конфиденциальности, а также технических и организационных мер
безопасности для предотвращения несанкционированного или
незаконного разглашения или обработки такой информации и
данных, их случайной потери, уничтожения или повреждения.
Распространение персональных данных без согласия субъекта
персональных данных или уполномоченного им лица допускается в
случаях, определенных законом, и только (если это необходимо) в
интересах
национальной
безопасности,
экономического
благосостояния и прав человека.

11. УСЛОВИЯ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

11.1. Порядок доступа к персональным данным третьих лиц
определяется условиями согласия пользователя, предоставленного
владельцу персональных данных на обработку этих данных, или в
соответствии с требованиями закона.

12. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНПЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Общественная Организация доводит до Вашего сведения
информацию о Ваших правах как субъекта персональных данных,
которые урегулированы Законом Украины «О защите персональных
данных», а именно:
1) знать об источниках сбора, местонахождении своих персональных
данных, цели их обработки, местонахождении или местожительстве
(пребывании) владельца или распорядителя персональных данных
или предоставить соответствующее поручение относительно
получения этой информации уполномоченным им лицам, кроме
случаев, установленных законом;
2) получать информацию об условиях предоставления доступа к
персональным данным, в частности, информацию о третьих лицах,
которым передаются персональные данные;
3) на доступ к своим персональным данным;
4) получать не позднее, чем за тридцать календарных дней со дня
поступления запроса, кроме случаев, предусмотренных законом,
ответ о том, обрабатываются ли персональные данные, а также
получать содержание таких персональных данных;
5) предъявлять мотивированное требование владельцу персональных
данных с возражением против обработки своих персональных
данных;
6) предъявлять мотивированное требование относительно изменения
или уничтожения своих персональных данных любым владельцем и
распорядителем персональных данных, если эти данные
обрабатываются незаконно или являются недостоверными;

7) на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и
случайной потери, уничтожения, повреждения в связи с
умышленным сокрытием, непредоставлением или несвоевременным
их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений,
которые являются недостоверными или позорят честь, достоинство и
деловую репутацию физического лица;
8) обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных
к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека
или в суд;
9) применять средства правовой защиты в случае нарушения
законодательства о защите персональных данных;
10) вносить оговорки относительно ограничения права на обработку
своих персональных данных во время предоставления согласия;
11) отозвать согласие на обработку персональных данных;
12) знать механизм автоматической обработки персональных
данных;
13) на защиту от автоматизированного решения, которое имеет
правовые последствия. Для обновления, получения доступа,
внесения изменений, блокировки или удаления своих персональных
данных, отзыва согласия на обработку персональных данных,
которое Вами предоставлено Общественной Организации согласно
этой Политике, или в случае наличия каких-либо замечаний,
пожеланий или претензий относительно Ваших персональных
данных, которые обрабатываются Общественной Организацией,
пожалуйста, обращайтесь в НАХСУ: по электронной почте на или
напишите письмо на адрес: Киев, проспект Степана Бандеры 8, корп
6 ТОВ "Верона".

13. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
13.1. В эту Политику периодически и без предварительного
уведомления пользователя об этом могут вноситься изменения и
дополнения, в том числе, при изменении требований

законодательства. Новая редакция Политики конфиденциальности
вступает в силу с момента ее размещения на официальном сайте
Общественной Организации в сети Интернет. Если иное не
предусмотрено положениями новой редакции политики. Если в
течение указанного срока Пользователь не откажется от их принятия
в письменной форме, это будет означать, что Вы соглашаетесь с
соответствующими изменениями Политики. Просим время от
времени пересматривать Политику для того, чтобы быть в курсе
любых изменений или дополнений. Общественная Организация
настаивает и рекомендует пользователям сайта НАХСУ регулярно
знакомиться с Политикой конфиденциальности с целью получения
актуальной информации о ней.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ТА

ЗАХИСТУ

Загальні положення Веб-сайту
1.1. Управління даними Веб-сайтом https://nahsu.com.ua/ (далі - «Сайт») здійснюється Громадською Організацією
«НАЦІОНАЛЬНА
АСОЦІАЦІЯ
ХУДОЖНИКІВ
І
СКУЛЬПТОРІВ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 43226188,
громадським об'єднанням зі статусом юридичної особи,
зареєстрованим і діє відповідно до вимог законодавства
України (далі - НАХСУ або Громадська Організація).
1.2. Громадська Організація «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
ХУДОЖНИКІВ І СКУЛЬПТОРІВ УКРАЇНИ» з великою
повагою ставиться до конфіденційної (персональної)
інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт НАХСУ,
в зв'язку з чим, Громадська Організація прагне захищати
конфіденційність персональних даних (відомостей або
сукупності
відомостей
про
фізичну
особу,
яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована),
тим самим зобов'язуємося визнавати і поважати права
користувачів сайту на недоторканність приватного життя,
інформуючи, оброблюючи та захищаючи їх особисті дані
відповідно до чинного законодавства України, в результаті
створивши і забезпечивши максимально комфортні умови
використання Сайту для кожного користувача.
1.3. Дана Політика конфіденційності та захисту
персональних даних (далі - «Політика») встановлює
порядок здійснення Громадською Організацією обробки
персональних даних, види збирання персональних даних,
мету використання таких персональних даних, взаємодія

НАХСУ з третіми особами, заходи безпеки для захисту
персональних даних, умови доступу до персональних
даних, а також контактну інформацію для користувача щодо
отримання доступу, внесення змін, блокування або
видалення персональних даних та
поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути
у Вас щодо практики захисту персональних даних.
1.4. Власником і розпорядником персональних даних
користувачів
Сайту
є
Громадська
Організація
«НАЦІОНАЛЬНА
АСОЦІАЦІЯ
ХУДОЖНИКІВ
І
СКУЛЬПТОРІВ УКРАЇНИ».
1.5. При відвідуванні веб-сайту, користувач отримує певну
інформацію про послуги, що надаються Громадською
Організацією, умови реєстрації на сайті, і інші дані
розміщені на ньому.
1.6. Для отримання доступу до деяких сервісів Товариства,
користувачам сайту необхідно пройти реєстрацію
самостійно, або особам уповноваженим вести справи згідно
із законом або домовленістю і тільки в разі погодження з
умовами цієї політики.
1.7.
Користувачі
веб-сайту
несуть
персональну
відповідальність за всі дії, які вони вчиняють під час і після
реєстрації на сайті.

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Громадська Організація збирає тільки ті персональні
дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище; логін і пароль
доступу; адреса електронної пошти, номер контактного
телефону, дата народження; стать; об'єкти інтелектуальної

власності включаючи аудіо і відео інформацію і т.д.), які
свідомо і добровільно надані вами, як суб'єктом
персональних даних в цілях використання сервісів сайту, що
відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта
персональних даних на обробку своїх індивідуальних даних
відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх
обробки.
2.2. При використанні користувачем Сайту Громадською
Організацією здійснюється обробка даних користувача, а
саме:
-даних, що надаються користувачем як при заповненні
реєстраційних форм, так і в процесі користування
сервісами;
- файлів cookie;
- ір-адреси;
- параметрів і налаштувань інтернет-браузерів (User - agent).
2.3. Використання персональних даних передбачає будь-які
дії володільця бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх
захисту, а також дії щодо надання часткового або повного
права обробки персональних даних іншим суб'єктам
відносин, пов'язаних із персональними даними, що
здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних або
відповідно до закону .
2.4. Використання персональних даних власником
здійснюється в разі створення їм умов для захисту цих
даних.
2.5. Звертаємо Вашу увагу: ми не збирає будь-яку
інформацію,
щодо
обробки
якої
законодавством
встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або

етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні
переконання, членство в політичних партіях та професійних
спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні
злочину або засудження до кримінального покарання, а
також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя,
біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7
Закону Ук раїни «Про захист персональних даних»).
2.6. Громадська Організація обробляє персональні дані
користувача для надання користувачу доступу до Сайту і
надання спеціальних опцій, послуг, які Громадська
Організація надає через Сайт.

ПУБЛІЧНІ ДАНІ,
ЧЕРЕЗ СЕРВІСИ

ЯКІ

КОРІСТУВАЧ

ПУБЛІКУЄ

3.1.
Якщо
Користувач
публікує
інформацію
в
загальнодоступних областях Сервісів, ці дані можуть
збиратися і використовуватися нами, іншими користувачами
Сервісів і широкою публікою в цілому, такими як огляди,
коментарі і призначений для користувача контент. Ми
наполеглево рекомендуємо вам не розміщувати будь-яку
інформацію через Сервіси, яка дозволяє незнайомим людям
ідентифікувати вас або знаходити вас, або яку ви іншим
чином не хочете ділитися з громадськістю.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Обробка і зберігання наданих персональних даних
здійснюється в базі данних Громадської організації, де
розміщується обладнання, що забезпечує функціонування
сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і

можуть зберігатися в Базі персональних даних або в окремій
таблиці Бази даних Сайту.

ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНІХ ДАНИХ
5.1. Ваші персональні дані використовуються в цілях
забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну
інформацією, новинами, відносин у сфері реклами та
комунікації відповідно до законодавства України, в тому
числі, але не виключно: ЗУ «Про громадські об'єднання»,
«Про захист персональних даних »,« про ратифікацію
Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою
обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до
Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою
обробкою персональних даних щодо тверджень органів
нагляду та транскордонних потоків даних »,« Про
інформацію »,« Про рекламу »,« Про телекомунікації »,«
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах »,« Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів », а також в
відповідно до Правил використання Сайту і інших актів, що
регулюють діяльність Організації.
5.2. Також Ваші персональні дані використовуються в цілях
поліпшення послуг, надання підтримки і спілкування з вами.
5.3. Ми і наші постачальники послуг можемо
використовувати дані, які ви надаєте або які збираєте через
Сервіси, для експлуатації та поліпшення Сервісів, інших
наших сайтів, додатків, продуктів і послуг, щоб час від часу
зв'язуватися з вами, а також надавати вам важливу
інформацію і повідомлення , пов'язаних з Послугами, і для
зв'язку з вами про рекламні акції.

Термін придатності персональних даних
6.1. Персональні дані зберігаються протягом терміну не
більше, ніж це необхідно з метою їх обробки. Після того, як
суб'єкт персональних даних перестає бути користувачем
Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті,
його персональні дані можуть автоматично видаляються.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНІХ ДАНИХ
З метою надання реклами; сторонніх матеріалів та
посилань.
7.1. Послуги можуть підтримуватися за допомогою реклами,
і ми можемо працювати з рекламодавцями і рекламними
мережами для надання реклами через Послуги. Ми можемо
надати цим рекламодавцям і рекламним мережам
можливість збирати дані про те, як ви взаємодієте з
Службами і, у разі необхідності, з вашим мобільним
пристроєм. Ці дані можуть включати унікальний
ідентифікатор пристрою або рекламний ідентифікатор,
пов'язаний з вашим пристроєм, а також дані про вашому
точне місцезнаходження, щоб допомогти проаналізувати і
розмістити цільову рекламу в Сервісах та інших місцях
(включаючи сторонні сайти і додатки). Крім того, Послуги
можуть містити сторонній контент і посилання на інші
сторонні веб-сайти.
7.2. Ми не маємо доступу до файлів cookie, пикселям або
веб-маяків і не контролюємо їх, які можуть використовувати
сторонні веб-сайти або партнери. Ми не несемо
відповідальності за політику конфіденційності або зміст цих

сторонніх веб-сайтів. Вам пропонується ознайомитися з
політикою конфіденційності різних веб-сайтів, які ви
відвідуєте.
7.3. Якщо ви отримуєте доступ до Послуг через браузер,
ваш браузер може дозволити вам налаштувати параметри
браузера таким чином, щоб запити «Не відстежувати»
відправлялися на відвідувані вами веб-сайти. Однак ми не
будемо відключати технологію відстеження, яка може бути
активна в Сервісах у відповідь на будь-які запити «Не
відстежувати», які ми отримуємо від вашого браузера. Ви
можете змінити налаштування конфіденційності щодо
використання файлів cookie та інших аналогічних
технологій через свій браузер. Ви можете налаштувати свій
браузер так, щоб він приймав всі файли cookie, блокував
певні файли cookie, вимагав нашої згоди до того, як файл
cookie містився в ваш браузер, або блокував всі файли
cookie.

8. ВИКОРИСТАННЯ Фото cookie
8.1. Cookie - це текстовий файл або файли, що містять
невеликий
обсяг
інформації,
які
відправляються
веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До
таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний
телефон або інший пристрій, за допомогою якого
користувач відвідує Сайт.
8.2. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються
постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері,
поки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі
файли cookie називаються сесійними), тобто вони
зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли

cookie діляться на основні (вони встановлюються
безпосередньо
відвідуваним
Сайтом)
і
сторонні
(встановлюються іншими сайтами).
8.3. важливо:
• при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані
файлів cookie оновлюються;
• в більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням
допускає автоматичне збереження файлів cookie на пристрої
користувача;
8.4 відключення файлів cookie може призвести до
обмеження доступу до опублікованих матеріалів і / або
неповноцінного функціонування сервісів Сайту.
8.5. Відповідно до класифікації Міжнародної торгової
палати (International Chamber of Commerce), Організація
використовує такі категорії файлів cookie: Строго необхідні
файли cookie- потрібні для переміщення користувачем по
веб-сторінці і при використанні певних сервісів, наприклад,
для доступу до захищених сторінок, реєстрації та
авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також здійснюють
запам'ятовування попередніх дій користувача при переході
на попередню сторінку в тій же сесії. Експлуатаційні файли
cookie- агрегує інформацію про те, як використовується
Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між
сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть
бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш
часто відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи і
сервіси сайту були найбільш цікаві для користувача,
наскільки ефективна та чи інша рекламна і / або
маркетингова кампанія і т.д. Вся інформація, зібрана за
допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для

статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie
можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку
веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей.
Функціональні файли cookie - використовуються для
збереження параметрів яких змін, які зберігаються на
пристрої користувача між сеансами веб-браузера.
Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики:
ім'я користувача, фото в профілі, інформація по залишених
коментарів, мова сайту, місцезнаходження, відомості про те,
чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані
переваги раніше, а також інші параметри налаштування
сайту. Дані файли cookie також дозволяють користувачам
дивитися відео, брати участь в інтерактиву (опитування,
голосування) і взаємодіяти з соціальними мережами. Щоб
зробити більш приємними враження після відвідування
ресурсу, зазначені файли cookie запам'ятовують надану
користувачем інформацію, підвищуючи ефективність
взаємодії з Сайтом. Деякі дані файлів cookie можуть
надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку
веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей. Цільові
файли cookie - використовуються для надання контенту,
який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на
пристрої користувача між сеансами веб-браузера.
Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики:
відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо
та відеоматеріалу, з метою уникнути повторного показу,
управління цільової рекламою, оцінка ефективності
рекламних кампаній, інформація про відвідування
користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші
параметри налаштування сайту. Сайт може ділитися цією
інформацією
з
іншими
сторонами,
включаючи
медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по

суміжних бізнесів для того, щоб вони надавали якісну
таргетовану рекламу
8.6 Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:
Для оперативної доставки, більш якісного відображення і
детального аналізу контенту на Сайті, Організація
користується послугами, які є власністю інших сторонніх
компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet
Inc., Gemius і інші . Наведені як приклад компанії можуть
використовувати файли cookie на пристрої користувача, під
час роботи на Сайті. Слід звернути увагу, що Сайт не може
вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються
цими сервісами.

9. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З

третіми особами

щодо персональних даних
9.1. Громадська Організація не здійснює передачу
персональних даних третім особам, крім випадків, коли така
передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта
персональних даних або в інших випадках, викладених в
даній Політиці. Організація розуміє, що особиста
інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі,
особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому
вживає всіх можливих заходів для захисту особистої
інформації користувачів, добровільно і усвідомлено
переданої останніми Організації. На Сайті можуть бути
посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних
цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія
цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку
з чим, Компанія рекомендує ознайомитися з політикою в
сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту

перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви
можете бути ідентифіковані.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1.
Громадська
Організація
використовує
загальноприйняті стандарти технологічного та операційного
захисту інформації та персональних даних від втрати,
неправильного використання, зміни або знищення. Однак,
незважаючи на всі зусилля, Організація не може
гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз,
що виникають за межами регулювання Організації.
Громадська Організація забезпечує застосування всіх
відповідних
зобов'язань
щодо
дотримання
конфіденційності, а також технічних і організаційних
заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або
незаконного розголошення або обробки такої інформації і
даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
Поширення персональних даних без згоди суб'єкта
персональних даних або уповноваженої ним особи
дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо
це необхідно) в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини.

11. УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
11.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб
визначається умовами згоди користувача, наданого власнику
персональних даних на обробку цих даних, або відповідно
до вимог закону.

12. ПРАВА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
12.1. Громадська Організація доводить до Вашого відома
інформацію про Ваші права як суб'єкта персональних даних,
які врегульовані Законом України «Про захист
персональних даних», а саме:
1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх
персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження
або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або надати відповідне
доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим
ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до
персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб,
яким передаються персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з
дня надходження запиту, крім випадків, передбачених
законом, відповідь про те, обробляються чи персональні
дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних
даних із запереченням проти обробки своїх персональних
даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або
знищення своїх персональних даних будь-яким власником і
розпорядником персональних даних, якщо ці дані
обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист
своїх персональних даних від незаконної обробки та
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з
умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх

наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію фізичної особи ;
8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних
даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на
обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних
даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові
наслідки. Для поновлення, отримання доступу, внесення
змін, блокування або видалення своїх персональних даних,
відкликання згоди на обробку персональних даних, яке
Вами надано Громадській Організації відповідно до цієї
Політиці, або в разі наявності будь-яких зауважень,
побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних,
які обробляються Громадською Організацією, будь ласка,
звертайтеся до НАХСУ: по електронній пошті на або
напишіть листа на адресу: Київ, проспект Степана Бандеры
8, корп 6 ТОВ "Верона".

13. ЗМІНА ПОЛІТИКИ

13.1. У цю Політику періодично і без попереднього
повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни і
доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.
Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з
моменту її розміщення на офіційному сайті Громадської
Організації в мережі Інтернет. Якщо інше не передбачено
положеннями нової редакції політики. Якщо протягом
зазначеного строку Користувач не відмовиться від їх
прийняття в письмовій формі, це буде означати, що Ви
погоджуєтеся з відповідними змінами Політики. Просимо
час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в
курсі будь-яких змін або доповнень. Громадська Організація
наполягає і рекомендує користувачам сайту НАХСУ
регулярно знайомитися із розділом про політику
конфеденційності з метою отримання актуальної інформації
про неї.

