ПОЛІТИКА ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ ТА ФАЙЛІВ COOKIE
Шановний Користувачу!
На виконання Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від
27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням
персональних даних і про вільний рух таких даних»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text) та з метою забезпечення
збереження Вашої конфіденційної інформації, ми ознайомимо Вас з «Політикою
конфіденційності та файлами cookie» (далі - Політика).
Цей сайт https://forumkyiv.academy/ (далі – Сайт) належить та адмініструється
ТОВ «Форум Менеджмент Компані».
З нами можна зв'язатися за адресою: https://forumkyiv.academy/ Сайт
використовує Персональні дані Користувача та cookie.

ЩО ТАКЕ ФАЙЛИ COOKIES? ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?
«Файли Cookie» - це текстові файли, розміщені сервером вебсторінки нашого
Сайту або наших партнерів з ремаркетингу на Вашому комп’ютері. Наші файли
cookie не запускають програми та не доставляють віруси на Ваш комп’ютер.
Файли cookie призначаються лише комп'ютеру і їх може читати тільки
вебсервер у домені, який видав файли cookie на Ваш комп'ютер.
Однією з головних цілей файлів cookie є забезпечення зручних функцій для
економії Вашого часу. Файл cookie повідомляє серверу, що Ви повернулися на
певну сторінку. Наприклад, якщо Ви персоналізуєте сторінки вебсайту або
зареєструєтеся на вебсайті, файли cookie допомагають вебсайту пригадати
Вашу конкретну інформацію при наступних відвідуваннях. Це спрощує процес
ідентифікації Вашої особистої інформації, приміром, платіжної адреси чи
налаштувань сайту, а саме, повернувшись на вебсайт, де попередньо Вами
була надана інформація, зможете легко використовувати функції вебсайту, які
попередньо були Вами налаштовані.
Додаткову інформацію про керування файлами cookie можна знайти у
довідковому файлі вебпереглядача або на вебсайтах, таких як
www.allaboutcookies.org.
«Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,
яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована з цих відомостей.
Щоб отримати максимальну віддачу від Сайту https://forumkyiv.academy/, Ви
повинні прийняти цю Політику.

Ця Політика приймається Вами на умовах договору приєднання згідно зі ст.634
Цивільного кодексу України і набуває чинності з моменту її акцепту,
вираженому у натисканні у спливаючому вікні на нашому Сайті
https://forumkyiv.academy/ клавіші «Прийняти». Це натискання фіксується нами,
як факт прочитання Вами цієї Політики, повне та безумовне прийняття Вами
всіх її умов без будь-яких виключень та/або обмежень і дозволяє нам
застосовувати файли cookie на Вашому комп’ютері.
Якщо Ви вирішите не «Приймати» цю Політику та не дозволяєте застосування
файлів cookie, маємо Вас попередити, що ця відмова може вплинути на
ефективність роботи певних функцій на сторінках нашого Сайту
https://forumkyiv.org/uk/.
Ви можете будь-коли змінити налаштування щодо файлів cookie стосовно
Сайту, натиснувши «Змінити налаштування файлів cookie». Більшість браузерів
допускають певний контроль файлів cookie завдяки налаштуванням браузера.

1. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE.
1.1. ЯКІ ФАЙЛИ COOKIE ВИКОРИСТОВУЄ САЙТ.
Файли cookie, які використовуються на Сайті, були класифіковані на основі ICC
UK класифікатора.
Ми використовуємо наступні категорії файлів cookie:
Категорія 1: Суворо необхідні файли.
Ці файли cookie є важливими для того, щоб Ви могли переміщатися по сайту та
використовувати його функції, наприклад, доступ до захищених ділянок сайту,
персональних кабінетів.
Категорія 2: Файли ефективності.
Ці файли cookie збирають інформацію про те, як відвідувачі використовують
сайт. Наприклад, які сторінки відвідуються найчастіше. Ці файли cookie не
збирають інформацію, яка ідентифікує відвідувача. Вся інформація, яку
збирають ці файли cookie, є узагальненою, а тому анонімною, і
використовується лише для поліпшення роботи сайту.
Категорія 3: Функціональні файли.
Ці файли cookie дозволяють сайту запам’ятовувати вибір, який Ви робите
(наприклад, ім’я Користувача, мову чи регіон, в якому перебуваєте) та надавати
розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад,
сайт може надавати Вам місцеві звіти про погоду або новини про дорожній рух,
зберігаючи інформацію регіон, в якому ви зараз перебуваєте, у файлі cookie.
Інформація, яку ці файли cookie збирають, може бути анонізованою (вимкнення
інформації про місцезнаходження), і вони не зможуть відстежувати Вашу
активність перегляду на інших сайтах.

Категорія 4: Рекламні файли.
Ці файли cookie використовуються для рекламних оголошень, важливих для
Вас та Ваших інтересів. Вони також використовуються для обмеження кількості
реклами, яку Ви бачите, а також для вимірювання ефективності рекламних
кампаній. Зазвичай вони розміщуються рекламними мережами з дозволу
оператора сайту. Вони пам’ятають, що ви відвідали вебсайт, і цією інформацією
ділиться з іншими організаціями, такими як рекламодавці. Досить часто
рекламні файли cookie будуть пов’язані з функціональністю сайту, наданою
іншою організацією.
Використовуючи піктограми соціальних медіа, наші клієнти можуть поділитися
сторінкою або зробити закладку на ній. Ці піктограми - це посилання на сайти
соціальних медіа, що належать третім сторонам, які, в свою чергу, можуть
записувати інформацію про Вашу онлайн-діяльність, в тому числі на цьому
Сайті. Будь ласка, ознайомтеся політикою конфіденційності таких вебсайтів,
щоб зрозуміти, як використовуються Ваші дані та як можна відхилити
використання чи видалити їх.

1.2. СТОРОННІ ВЕБСЕРВІСИ.
Іноді, на Сайті використовуються сторонні вебсервіси для показу зображень та
відеозаписів або для голосування / опитування. Як і у випадку із піктограмами
соціальних мереж, ми не можемо перешкодити цим сайтам чи зовнішнім
доменам збирати інформацію про Ваше використання Сайту.

1.3. ЯК ВІДХИЛИТИ ФАЙЛИ COOKIE.
Якщо Ви не хочете отримувати файли cookie, зазвичай Ви можете відмовитися,
змінивши налаштування свого вебпереглядача, щоб відхилити їх. Якщо
вирішите відмовитися від файлів cookie, Ви, можливо, не зможете отримати
доступ до всіх або частини інтерактивних функцій служб нашого Сайту або
вебсторінок, які Ви відвідуєте.
Для отримання додаткової інформації про файли cookie, зокрема про те, як їх
відключити, перегляньте сторінку aboutcookies.org. На цьому сайті також
представлена інформація про те, як видалити файли cookie з комп'ютера.

2. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИ ДАНИХ.
2.1. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
Використання Сайту не вимагає реєстрації та/або авторизації та
безпосереднього надання персональних даних, які можуть ідентифікувати Вас,
крім випадку, коли Ви на свій розсуд, для більшої зручності використання
Сайту, можете авторизуватись на Сайті шляхом реєстрації.
При використанні Сайту ми можемо здійснювати автоматичний збір інформації,
пов’язаної із використанням Вами Сайту. Ми можемо збирати, зберігати та
використовувати такі типи Ваших персональних даних:

a) інформацію про Ваш комп'ютер, включаючи IP-адресу, географічне
розташування, тип і версію браузера та операційну систему;
b) інформацію про Ваші відвідування та використання цього Сайту,
включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок
та маршрути навігації на Сайті;
c) інформацію, яку Ви надаєте під час авторизації облікового запису на
нашому Сайті;
d) інформацію, таку як ім’я та адреса електронної пошти, які Ви вводите для
встановлення підписки на наші електронні листи та / або інформаційні
бюлетені;
e) інформацію, яку Ви вводите під час користування послугами на нашому
Сайті;
f) інформацію, яка генерується під час використання нашого Сайту, у тому
числі коли, як часто та за яких обставин Ви його використовуєте;
g) інформацію, що стосується замовлених послуг на Сайті, або транзакції,
які Ви здійснюєте через наш Сайт, що включає ім’я, адресу, номер
телефону, електронну адресу та дані Вашої кредитної картки;
h) інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Ви надсилаєте
нам електронною поштою або через наш Сайт, включаючи його вміст та
метадані;
i) будь-яку іншу особисту інформацію, яку Ви надсилаєте нам.
Ми збираємо лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Вами,
як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що
відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб'єкта
персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до
сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.
Ми гарантуємо, що не будемо продавати або здавати в оренду особисті дані
Користувача третім сторонам, крім випадків, коли розкриття Ваших
персональних даних необхідне для виконання вимог чинного законодавства
України.
Ми не збираємо та не обробляємо інформацію про Ваші персональні дані щодо
расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних
переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засуджень
до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого
життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону
України «Про захист персональних даних»).

2.2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в датацентрах,
де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту.
Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі
персональних даних чи окремій таблиці бази даних Сайту.
Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою:
https://forumkyiv.academy/.

2.3. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
Ми використовувати Ваші персональні дані з метою:
1. адміністрування нашого Сайту та бізнесу;
2. персоналізації нашого Сайту для Вас;
3. надання можливості користуватися послугами, доступними на нашому
a. Сайті;
4. надсилати Вам виписки, рахунки-фактури та нагадування про оплату та
a. збирати платежі від Вас;
5. відправлення Вам не маркетингових комерційних комунікацій;
6. надсилати Вам сповіщення електронною поштою, у випадку якщо Ви
a. підписані на сповіщення електронною поштою;
7. надсилатиВамнашуелектроннурозсилку,увипадкуякщоВипідписаніна
a. електронну розсилку. Також Ви можете повідомити нас у будь-який
час, якщо Вам більше не потрібна електронна розсилка;
8. надсилати Вам електронною поштою маркетингові комунікації, що
стосуються нашого бізнесу або бізнесу ретельно відібраних третіх сторін,
які, на нашу думку, можуть Вас зацікавити;
9. надання третім сторонам статистичної інформації про наших
Користувачів (при цьому треті сторони не зможуть ідентифікувати
жодного окремого користувача з цієї інформації);
10. розгляд запитів та скарг, зроблених Вами або про Вас стосовно нашого
Сайту;
11. збереження нашого Сайту в безпеці та попередження шахрайства;
12. перевірка відповідності умовам, що регулюють використання нашого
Сайту
a. (включаючи моніторинг приватних повідомлень, що надсилаються
через
b. наш Сайт приватною службою обміну повідомленнями);
13. та інші види використання.

2.4. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно
до мети їх обробки.
Після того, як Ви перестали бути Користувачем Сайту шляхом видалення свого
Аккаунту на Сайті, Ваші персональні дані також автоматично видаляються.

2.5. ВЗАЄМОДІЯ САЙТУ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИ.

При використанні Вами сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутні коди
інших інтернет-ресурсів і третіх сторін, в результаті чого ці ресурси і треті
сторони отримують Ваші дані. Такі інтернет-ресурси можуть отримувати і
обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу
інформацію, яку передає Ваш браузер.
Цими інтернет-ресурсами можуть бути:
• системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer,
AdRiver та ін.);
• соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+).
• Системи інтернет-розрахунків (наприклад: ticketsbox.com).
Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу
відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту,
глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених
сервісів ми не зберігаємо і не обробляємо.
Якщо Ви, в силу будь-яких причин, не бажаєте, щоб вищезазначені сервіси
отримували доступ до Ваших персональних даних, Ви можете за власним
бажанням вийти зі свого Аккаунту, очистити файли cookie (через свій браузер).

2.6. НАША ВЗАЄМОДІЯ З ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ СТОСОВНО
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
Ми не здійснюємо передачу персональних даних третім сторонам, крім
випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства України, на
прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій
Політиці.
Доступ до Ваших персональних даних можуть мати наші уповноважені
працівники, які надали згоду на забезпечення конфіденційності персональних
даних користувачів, а також треті сторони, які надають нам послуги з підтримки
і адміністрування Сайту, інші послуги, пов’язані із здійсненням власником
господарської діяльності. Наші уповноважені працівники та/або треті сторони на
підставі укладених з нами договорів зобов’язуються дотримуватись усіх вимог
чинного законодавства України щодо захисту персональних даних користувачів
та їх конфіденційності.
На Сайті можуть бути посилання на інші вебсайти (виключно в інформаційних
цілях). При переході по посиланню на інші сайти дія цієї Політики на них
поширюватися не буде. У зв'язку з чим, ми рекомендуємо Вам переглядати
політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного вебсайту
перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть
ідентифікувати.

3. ЗМІНА ПОЛІТИКИ

Ця Політика набуває чинності з моменту виконання Користувачем вимог цієї
Політики в частині її прийняття та є безстроковою.
Зміни та доповнення до цієї Політики можуть бути внесені нами без погодження
з Користувачем.
У випадку внесення істотних змін до Політики, ми розмістимо повідомлення на
Сайті та зазначимо термін, коли вони набирають чинності.
Якщо Ви не згодні зі змінами умов цієї Політики, Ви повинні припинити
користування «Особистим кабінетом».
Якщо протягом зазначеного терміну Ви не припинили користування
«Особистим кабінетом», це свідчить, що Ви погодилися з відповідними змінами
Політики.

