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ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ “AGREED”
Вітаємо! Ви приєднались до команди бета-тестувальників та зможете отримати доступ
до бета-версії онлайн-сервісу “AGREED” (надалі - AGREED), якого ще немає в
публічному користуванні.
Будь ласка, уважно ознайомтесь із цією Політикою конфіденційності («Політика»)
перед використанням веб-сайту https://agreed.solutions/ («Веб-сайт»). Ця Політика
встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття
персональних даних зареєстрованих користувачів AGREED (далі – Користувачі).
Терміни, що використовуються:
Сервіс - веб-сайт https://agreed.solutions/, який використовується AGREED.
Персональні дані - будь-яка інформація щодо фізичної особи, не залежно від того, чи
вона стосується його/її особистого, професійного чи суспільного життя за якою така
особа може ідентифікована.
Cookies - невеликі файли, що зберігаються на вашому пристрої (комп’ютері чи
мобільному пристрої).
Користувач-організація - користувач, в тому числі бета-тестувальник,
зареєстрований на Веб-сайті з метою користування сервісом AGREED,
Користувач-учасник - користувач, в тому числі бета-тестувальник, зареєстрований
на Веб-сайті з метою користування сервісом AGREED.
I.

Збір персональних даних

Для повноцінного користування Сервісу ми можемо попросити надати Персональні
дані.
До складу персональних даних, що можуть збиратись входять:
i.

Для Користувача-організації - ім'я, прізвище, по батькові уповноваженої особи
Користувача, назва Користувача, всі реквізити Користувача (контактні телефони,
адреса електронної пошти, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки
платника податків), серійний номер ключа кваліфікаційного електронного
підпису (надалі - КЕП). Інша інформація щодо юридичної особи в тому числі, але
не виключно: телефон компанії, вид діяльності (код за КВЕД), розмір компанії
тощо.

ii.

Для Користувача-учасника - ім'я, прізвище, по батькові, адреса електронної
пошти, пароль доступу до особистого кабінету, реєстраційний номер облікової
картки платника податків, серійний номер КЕП.

iii.

Файли Cookies - для того, щоб визначити браузер Користувача Сервісу і надати
залежні від цього сервіси, наприклад зберігання даних в кошику між
відвідуваннями Сервісу.

iv.

Інформація про помилки роботи Сервісу, ініційовані Користувачем Сервісу.

v.

IP-адреса Користувача Сервісу для ведення журналу активності.

Вся інформація збирається «як є» і не змінюється Сервісом в процесі збору даних.
Персональні дані, що надаються Користувачем для генерування документів
зберігаються лише на період генерування документу і після направлення його
Користувачу можуть зберігатись в особистому кабінеті або видалятись.
Контактна інформація Користувачів, а саме адреса електронної пошти може бути
використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини, оновлення
Сервісу тощо. Користувач Сервісу завжди може відмовитися від проведення розсилки
шляхом надсилання електронного листа на natalia@agreed.solutions або в особистому
кабінеті.
Інформація про Користувача Сервісу, в тому числі персональні дані, використовуються
з метою надання послуг Сервісу та підвищення якості надання послуг.
II.

Мета обробки персональних даних

Сервіс обробляє персональні дані для таких цілей:
i.

Виконання зобов'язань та прав, що випливають із будь-яких досягнутих
домовленостей між Сервісом та Користувачем;

ii.

Надання доступу до та підтримка роботи Сервісу;

iii.

Надсилання новин, спеціальних пропозицій, що подібні до тих, які ви вже
придбали чи про які ви вже дізналися;

iv.

Повідомлення про зміни / оновлення Cервісу;

v.

Надання технічної підтримки Користувачам;

vi.

Збір статистичної інформації, що є цінною для покращення роботи Сервісу;

vii.

Контроль за використанням Сервісу;

viii.

Виявлення, запобігання та вирішення технічних проблем;

ix.

Виконання будь-якої іншої мети, яку ви надаєте;

x.

З будь-якою іншою метою за Вашою згодою.

III.

Права суб’єктів персональних даних

i.

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;

ii.

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

iii.

на доступ до персональних даних;

iv.

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються

персональні дані, а також отримувати інформацію про обсяг та зміст таких
персональних даних;
v.

пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних
запереченням проти обробки своїх персональних даних;

даних

із

vi.

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;

vii.

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;

viii.

відкликати згоду на обробку персональних даних;

IV.

Дані про використання

Ми можемо збирати інформацію, яку Ваш браузер надсилає щоразу, коли ви
відвідуєте AGREED або коли ви отримуєте доступ до Сервісу ("Дані про
використання").
Ці Дані про використання можуть включати інформацію, таку як адреса Інтернетпротоколу вашого комп’ютера (наприклад, IP-адреса), тип браузера, версія браузера,
сторінки AGREED, які Ви відвідуєте, час і дата візиту, час перебування на цих сторінках,
унікальний ідентифікатори пристрою.
Коли ви отримуєте доступ до Сервісу за допомогою мобільного пристрою, ці Дані про
використання можуть включати інформацію, таку як тип мобільного пристрою, який ви
використовуєте, унікальний ідентифікатор вашого мобільного пристрою, IP-адресу
мобільного пристрою, вашу мобільну операційну систему, тип браузера мобільного
Інтернету, який ви використовуєте, унікальні ідентифікатори пристрою.
V.

Геолокація

Ми можемо використовувати та зберігати інформацію про ваше місцезнаходження,
якщо ви дасте нам дозвіл на це ("Геолокація"). Ми використовуємо ці дані для
належного функціонування AGREED та його вдосконалення.
Ви можете вимкнути визначення Геолокації на вашому пристрої в будь-який час.
VI.

Cookies

Ми використовуємо файли cookies та подібні технології для відстеження активності
використання AGREED і зберігаємо певну інформацію.
Файли cookies - це файли з невеликою кількістю даних, які можуть включати анонімний
унікальний ідентифікатор. Файли cookies надсилаються у ваш браузер із веб-сайту та
зберігаються на пристрої. Також використовуються інші технології відстеження, такі як
маяки, теги та сценарії для збору та відстеження інформації для аналізу та
вдосконалення AGREED.

Ми надаємо можливість Користувачеві відмовитись від зберігання усіх або частини
файлів cookies.
VII.

Збереження даних

Ми зберігатимемо Ваші Персональні дані виключно доти, поки це необхідно для цілей,
визначених у цій Політиці. Ми будемо зберігати та використовувати Персональні дані
в межах, необхідних для виконання юридичних зобов’язань (наприклад, якщо ми
зобов’язані зберігати ваші дані відповідно до чинного законодавства).
У випадку відсутності активності Особистого кабінету Користувача протягом 18 місяців ,
Особистий кабінет буде видалений.
Комунікація між Користувачем та AGREED, що містить персональні дані - зберігається
протягом 18 місяців з моменту одержання.
VIII.

Розкриття даних

Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи
допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за
обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та
отримувати такі дані.
IX.

Аналітика

Ми можемо використовувати сторонніх постачальників послуг для контролю та аналізу
використання AGREED.
Google Analytics
Google Analytics - послуга веб-аналітики, пропонована Google, яка відстежує та звітує
про трафік веб-сайтів. Google використовує зібрані дані для відстеження та
моніторингу використання AGREED. Google може використовувати зібрані дані для
контекстуалізації та персоналізації реклами власної рекламної мережі.
Щоб отримати докладнішу інформацію про практику конфіденційності Google,
відвідайте
веб-сторінку
Умов
конфіденційності
Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=uk.
Ми також радимо переглянути політику Google
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
X.

щодо

захисту

даних:

Посилання на інші сайти

AGREED може містити посилання на інші сайти, якими ми не керуємо. Якщо ви
натиснете на посилання третьої сторони, ви перейдете на сайт цієї сторони. Ми
наполегливо радимо переглянути політику конфіденційності кожного веб-сайту, який
ви відвідуєте.
Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за вміст, політику конфіденційності
та практику будь-яких сторонніх сайтів.

XI.

Внесення змін

Ми можемо вносити зміни в цю Політику шляхом публікації нової редакції. Усі зміни
набувають чинності з моменту їх публікації. У разі внесення істотних змін, які
впливатимуть на права та обов’язки сторін (наприклад, внесення змін, що стосуються
обробки персональних даних), ми надсилатимемо повідомлення про такі зміни.
Продовження користування AGREED (у тому числі тестування) свідчить про прийняття
всіх змін.
Користувачі Сервісу зобов'язуються періодично переглядати Політику, щоб бути
поінформованими про те як Сервіс обробляє їхні персональні дані.
У разі, якщо будь-яке положення Політики, включаючи будь-який пункт або його
частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення,
які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне
положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим,
виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і
можливостітвиконання.
Ця Політика поширюється на Користувача з моменту, коли Користувач погодився з
умовами цієї Політики при проходженні реєстрації.
✉ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Якщо ви хочете бути проінформованими про те, які Персональні дані ми маємо про
вас, і якщо ви хочете, щоб вони були видалені з наших систем, будь ласка, напишіть
нам на електронну адресу natalia@agreed.solutions.
! Зауважте, що ми можемо попросити вас підтвердити свою особу, перш ніж
відповідати на такі запити.

