Політика конфіденційності
Дана політика конфіденційності ФОП Чернишук М.В., відноситься до сайту під доменним ім'ям
www.nweb.in.ua та www.nweb.com.ua Ця сторінка містить відомості про те, яку інформацію ми
(адміністрація сайту) або треті особи можуть отримувати, коли ви користуєтеся нашим сайтом.
Дані, що збираються при відвідуванні сайту
Персональні дані:
Персональні дані при відвідуванні сайту передаються користувачем добровільно, до них може
ставитися будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до суб'єкта персональних даних
(користувачеві), в тому числі: ім'я, прізвище, по батькові, номери телефонів, адреси електронної
пошти, адреси для доставки товарів або надання послуг, реквізити компанії, яку представляє
користувач, посаду в компанії, яку представляє користувач, акаунти в соціальних мережах; поля
форм можуть запитувати і інші дані. Ці дані збираються і обробляються для укладення договору з
ініціативи суб'єкта персональних даних (користувача) і / або виконання договору, стороною якого
або вигодонабувачем по якому буде або є суб'єкт персональних даних (користувач), з метою
надання йому послуг або продажу товарів, зв'язку з користувачем або іншої активності
користувача на сайті, а також для відправки користувачам інформацію, яку вони погодилися
отримувати. Ми не перевіряємо достовірність залишаються даних, проте не гарантуємо якісного
виконання замовлень або зворотного зв'язку з нами при некоректних даних. Дані збираються
наявними на сайті формами для заповнення (наприклад, реєстрації, оформлення замовлення,
підписки, залишення відкликання, зворотного зв'язку та іншими). Форми, встановлені на сайті,
можуть передавати дані як безпосередньо на сайт, так і на сайти сторонніх організацій (скрипти
сервісів сторонніх організацій). Також дані можуть збиратися через технологію cookies (куки) як
безпосередньо сайтом, так і скриптами сервісів сторонніх організацій. Ці дані збираються
автоматично, відправку цих даних можна заборонити, відключивши cookies (куки) в браузері, в
якому відкривається сайт.
Чи не персональні дані:
Крім персональних даних при відвідуванні сайту скликаються не персональні дані, їх збір
відбувається автоматично веб-сервером, на якому розташований сайт, засобами CMS (системи
управління сайтом), скриптами сторонніх організацій, встановленими на сайті. До даних, зібраних
автоматично, відносяться: IP адреса і країна його реєстрації, ім'я домену, з якого ви до нас
прийшли, переходи відвідувачів з однієї сторінки сайту на іншу, інформація, яку ваш браузер надає
добровільно при відвідуванні сайту, cookies (куки), фіксуються відвідування, інші дані, що
збираються лічильниками аналітики сторонніх організацій, встановленими на сайті. Ці дані носять
не персоніфікований характер і спрямовані на поліпшення обслуговування клієнтів, поліпшення
зручності використання сайту, аналізу відвідуваності.
Надання даних третім особам:
Ми не розкриваємо особисту інформацію користувачів компаніям, організаціям і приватним
особам, не пов'язаним з нами. Виняток становлять випадки, перераховані нижче.
Дані користувачів в загальному доступі:
Персональні дані користувача можуть публікуватися в загальному доступі відповідно до
функціоналом сайту, наприклад, при залишенні відгуків, може публікуватися вказане
користувачем ім'я, така активність на сайті є добровільною, і користувач своїми діями дає згоду на
таку публікацію.
На вимогу закону:

Інформація, отримана від суб'єкта персональних даних (користувача) може бути розкрита тільки в
випадках, прямо передбачених чинним законодавством.
Для надання послуг, виконання зобов'язань:
Користувач погоджується з тим, що персональна інформація може бути передана третім особам в
цілях надання замовлених на сайті послуг, виконання інших зобов'язань перед користувачем. До
таких осіб, наприклад, відносяться кур'єрська служба, поштові служби, служби вантажоперевезень
і інші. Сервісів сторонніх організацій, встановленим на сайті На сайті можуть бути встановлені
форми, що збирають персональну інформацію інших організацій, в цьому випадку збір, зберігання
і захист персональної інформації користувача здійснюється сторонніми організаціями відповідно
до їх політикою конфіденційності. Збір, зберігання і захист отриманої від сторонньої організації
інформації здійснюється в відповідно до цієї політики конфіденційності.
Як ми захищаємо Вашу інформацію:
Ми вживаємо відповідних заходів безпеки щодо збору, зберігання і обробки зібраних даних для
захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, обмежуємо нашим
співробітникам, підрядникам та агентам доступ до персональних даних, постійно вдосконалюємо
способи збору, зберігання і обробки даних, включаючи фізичні заходи безпеки, для протидії
несанкціонованому доступу до наших систем.
Вашу згоду з цими умовами:
Використовуючи цей сайт, ви висловлюєте свою згоду з цією політикою конфіденційності. Якщо ви
не згодні з цією політикою, будь ласка, не використовуйте наш сайт. Ваше подальше використання
сайту після внесення змін до цієї політику буде розглядатися як вашу згоду з цими змінами.
Відмова від відповідальності:
Політика конфіденційності не поширюється ні на які інші сайти і не може бути застосована до
вебсайтів третіх осіб, які можуть містити згадку про наш сайт і з яких можуть робитися посилання
на сайт, а також посилання з цього сайту на інші сайти мережі Інтернет. Ми не несемо
відповідальності за дії інших веб-сайтів.
Зміни в політиці конфіденційності:
Ми маємо право на свій розсуд оновлювати дану політику конфіденційності в будь-який час. В
цьому випадку ми опублікуємо повідомлення на головній сторінці нашого сайту. Ми
рекомендуємо користувачам регулярно перевіряти цю сторінку для того, щоб бути в курсі будьяких змін про те, як ми захищаємо інформацію користувачів, яку ми збираємо. Використовуючи
сайт, ви погоджуєтеся з прийняттям на себе відповідальності за періодичне ознайомлення з
політикою конфіденційності та змінами в ній.
Як з нами зв'язатися:
Якщо у вас є які-небудь питання про політику конфіденційності, використання сайту або іншим
питань, пов'язаних з сайтом, зв'яжіться з нами:
+380 99 677 3456 або по електронній пошті manager.nweb@gmail.com

