ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
м. Київ, редакція від «01» жовтня 2021 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сайт https://aspring.life/ (надалі – «Веб-сайт») знаходиться під адмініструванням фізичної
особи-підприємця Носенко Вікторії Василівни, яка діє на підставі запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань № 20680000000046903 від 15.07.2020 року.
Ми піклуємося про конфіденційність та безпеку Ваших персональних даних, у зв'язку з
чим нами розроблена ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних
(надалі – «Політика»), яка встановлює порядок здійснення обробки персональних даних,
визначає види персональних даних, які збираються, цілі їх використання, визначає заходи
безпеки для захисту персональних даних, закріплює умови доступу до персональних
даних, а також контактну інформацію щодо отримання доступу, внесення змін, блокування
або видалення своїх персональних даних та звернень з будь-якими питаннями щодо
практики захисту персональних даних.
Використовуючи цей Веб-сайт, Ви приймаєте практики захисту персональних даних,
зазначені у цій Політиці, а також надаєте свою згоду на обробку, збір, систематизацію,
використання та накопичення персональних даних. Якщо Ви не згодні з цією Політикою,
просимо Вас не використовувати цей Веб-сайт.
Сфера дії цієї Політики розповсюджується виключно на цей Веб-сайт. На Веб-сайті
можуть бути посилання на інші веб-сайти, дія цієї Політики на функціонування яких не
розповсюджується. Ми рекомендуємо звертатися до політик конфіденційності таких
веб-сайтів перед будь-якою передачею їм своїх персональних.
Ми залишаємо за собою право у будь-який час вносити зміни у цю Політику. Будь-які
зміни набувають чинності одночасно з оприлюдненням їх у новій редакції на Веб-сайті,
про що зазначається шляхом оновлення дати у верхній частині цієї Політики. У випадку
внесення істотних змін до цієї Політики, нами буде розміщено відповідне повідомлення
про це на Веб-сайті та зазначено термін набрання такими змінами чинності. Якщо
протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття у письмовій формі, Ви
автоматично підтверджуєте свою згоду із відповідними змінами Політики. Ми
рекомендуємо час від часу звертатися до цієї Політики, щоб бути в курсі будь-яких змін
або доповнень.
У даній Політиці, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають
наступне значення:
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
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Володілець персональних даних – фізична чи юридична особа, яка визначає мету
обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо
інше не визначено Законом;
Закон – Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010
року;
Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до Закону
здійснюється обробка її персональних даних;
Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної
особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до
сформульованої мети їх обробки;
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або
частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних
даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням,
зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією,
передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;
Розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником
бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;
База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в
електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Веб-сайту є фізична
особа-підприємець Носенко Вікторія Василівна.
При використанні Вами Веб-сайту, здійснюється збір таких персональних даних: ПІБ,
адреси електронної пошти, номеру контактного телефону, які свідомо і добровільно були
надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Веб-сайту, що
відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку
персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.
При використанні Вами сервісів Веб-сайту, нами автоматично збирається певна
інформація про Вас, зокрема:
-

-

тип пристрою, що використовується Вами для доступу до Веб-сайту, час доступу,
IP-адреса;
інформація про пристрій, що використовується Вами для доступу до Веб-сайту, у
тому числі інформація про програмне забезпечення пристрою, апаратні засоби
тощо;
інформація про Ваші дії протягом часу перебування не Веб-сайті;
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-

інформація про Ваші інтереси, у тому числі, інформація про матеріал, який Вас
цікавить та пов’язаний з використанням Веб-сайту;
інформація про Вашу геолокацію.

Окрім цього, ми також можемо отримувати інформацію про Вас із платформ соціальних
мереж, включаючи, але не обмежуючись ними, коли Ви взаємодієте з нами на цих
платформах або отримуєте доступ до нашого соціального медіа-контенту. Таке отримання
інформації регулюється налаштуваннями конфіденційності відповідної соціальної мережі,
з якими ми радимо Вам ознайомитися.
Звертаємо Вашу увагу! Ми обмежуємося збором мінімального обсягу інформації,
необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому
випадку, коли запитується не обов'язкова до надання інформація, Вас буде повідомлено в
момент збору такої інформації.
На Веб-сайті ми не збираємо інформації, щодо обробки якої законодавством встановлені
певні вимоги, а саме: про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або
світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках,
засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до
кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя,
біометричних або генетичних даних.
Ми збираємо інформацію про Вас для її використання та обробки, зокрема, у таких цілях:
-

розроблення нових позицій (видів) послуг;
забезпечення, підтримка та покращення функціонування Веб-сайту;
належного надання послуг, зазначених на Веб-сайті;
надсилання відповідей на запитання, повідомлень, у тому числі новин та інших
матеріалів, що стосуються надання послуг, зазначених на Веб-сайті;
надсилання спеціальних пропозицій та інших матеріалів;
персоналізація та поліпшення контенту, функціоналу та зручності Веб-сайту;
поліпшення надання послуг, зазначених на Веб-сайті;
краще розуміння потреб та інтересів;
вдосконалення маркетингових та рекламних заходів;
реалізація будь-яких інших цілей, для яких інформація була зібрана.

ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є
невід’ємними і непорушними.
Суб’єкт персональних даних має право:
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1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати 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 його 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, чи обробляються його персональні дані,
а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням
проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних
будь-яким володільцем та 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 із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 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 для нього правові наслідки.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
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Персональні дані, зібрані нами, зберігатимуться протягом строку, необхідного відповідно
до мети їх обробки.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ
Ми можемо передавати персональні дані, зібрані нами, деяким третім особам, включаючи:
-

ІТ-провайдерів, у тому числі постачальників послуг з управління хмарними
сервісами;
третім сторонам, що беруть участь у наданні нам послуг.

Ми надаємо доступ до інформації і Ваших персональних даних тільки уповноваженим
особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних
відповідно до встановлених нами вимог.
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.
Ми не продаємо, не надаємо в оренду та не відчужуємо в інших комерційних цілях Ваші
персональні дані.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ми використовуємо комплексну програму безпеки даних, що включає в себе
загальноприйняті адміністративні і технологічні заходи безпеки для захисту Вашої
персональної інформації від несанкціонованого доступу, використання, зміни або
розкриття.
Однак, незважаючи на це, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку інформації, що
надається через мережу Інтернет або зберігається в наших базах даних.

ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIES
Cookie - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які
надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв
можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого
користувач відвідує Веб-сайт.
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Ми використовуємо файли cookies та інші веб-технології для збору інформації і належного
функціонування Веб-сайту. Наприклад, ми використовуємо ці технології для:
-

збору інформації про способи використання наших сайтів: відвідуваних сторінках,
тривалості перебування на кожній сторінці;
визначення ефективності наших рекламних кампаній та управління ними;
належного функціонування Веб-сайту;
персоналізації роботи з Веб-сайтом.

Зазвичай інформація, що збирається за допомогою зазначених веб-технологій, не дозволяє
ідентифікувати користувача.
Файли cookies можуть бути вічними (постійними), тобто такими, що зберігаються на
пристрої до їх видалення або тимчасовими (сесійними), тобто такими, що зберігаються
тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookies поділяються на основні
(встановлюються безпосередньо Веб-сайтом) та сторонні (встановлюються іншими
веб-сайтами).
Для більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Веб-сайті, ми можемо
використовувати послуги третіх осіб (сторонніх сервісів). При цьому, ми не можемо
вплинути на роботу файлів cookies, які використовуються такими особами, і не несемо
відповідальності за файли cookies, а також за захист персональних даних, зміст і практику
забезпечення конфіденційності такими третіми особами.
Найчастіше веб-браузери налаштовані на автоматичне використання файлів cookies. Для
того, щоб відключити файли cookies, скористайтеся функцією довідки у своєму браузері.
Microsoft Edge — https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement
Mozilla Firefox — https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies
Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru
Opera — http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html
При цьому, повноцінне функціонування Веб-сайту можливе лише за умови використання
файлів cookies, а їх вимкнення може призвести до обмеження доступу до контенту і
неповноцінного функціонування Веб-сайту.

НАШІ КОНТАКТИ
Фізична особа-підприємець Носенко Вікторії Василівни
Номер запису в ЄДР № 20680000000046903 від 15.07.2020 року.
Email: client@aspring.life
Контактний телефон: +38 (096) 403-47-07
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