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1. Загальні положення
Ця Політика поширюється виключно на цей Сайт і на інформацію, що збирається на цьому
Сайті. Вона не поширюється на жодні інші сайти і не застосовується до сайтів третіх осіб, які
можуть містити посилання на цей Сайт.
Розпорядником сайту є ТОВ «Хавас Інгейдж Україна», (код ЄДРПОУ — 38536556),
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41,
Ця Політика є обов’язковою частиною угоди між нами й Користувачем щодо використання
Сайту. Подальше використання Сайту означає, що ви приймаєте умови цієї Політики, а також
даєте свою згоду на збір та використання своїх персональних даних відповідно до цієї
Політики. Якщо ви не згодні з цією Політикою, просимо не використовувати цей Сайт.
2. Персональні Данні
2.1. Володілець і розпорядник персональних даних:
Володільцем та Розпорядником персональних даних є ТОВ «Хавас Інгейдж
ЄДРПОУ — 38536556), місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41

Україна»,

(код

2.2. Цілі збору й обробки персональних даних:
Цілями збору та обробки персональних даних Користувача Сайту є:
• Забезпечення комфортного та безпечного користування функціями Сайту;
• Моніторинг операцій, пов’язаних із реєстрацією та/або активністю, згідно з правилами
діючої Акції;
• Оголошення результатів Акцій, шляхом направлення повідомлень учасникам Акції, або
здійснення повідомлень іншим способом передбаченим правилами діючої Акції;
• Здійснення комунікації з учасниками Акції шляхом використання контактних даних,
наданих такими Учасниками;
• Проведення статистичних досліджень, пов’язаних з активністю Користувачів на Сайті;
• Запобігання шахрайству;
• Повідомлення у майбутньому про нові акції, послуги чи пропозиції TM Burn.
• Здійснення зворотного зв’язку з метою надання консультацій і відповідей на запити
Користувачів, здійснення технічної підтримки, тощо.
2.3. Склад персональних даних:
Склад персональних даних визначається правилами Акції що діє на даний момент. Такі персональні
дані надаються користувачами добровільно за власним розсудом. Про дані, що можуть бути
отримані автоматично дивись в розділі 3 цієї політики.
Даними, які можуть бути надані Користувачем (залежно від вимог діючої Акції), можуть бути:

• ім'я, прізвище, по-батькові;
• email-адреса;
• номер телефону;
• адреса проживання, або доставки/контактна адреса;
• паспортні дані;
• ідентифікаційний код;
• інші дані передбачені правилами діючої акції.
2.4. Зберігання та передача персональних даних:
Ми зберігаємо зібрану інформацію настільки довго, наскільки це необхідно та співвідноситься з
цілями, зазначеними у розділі 2.2. цієї Політики та цілями діючої акції, якщо інший період
зберігання не вимагається або не дозволяється законом.
Розпорядник Сайту, може користуватися послугами інших компаній для керування Сайтом,
зв’язку з переможцями Акцій, вручення Заохочень переможцям Акцій. У такому випадку ваша
особиста інформація тимчасово передається таким компаніям для надання цих послуг.
Ми залишаємо за собою право розкрити особисту інформацію у випадках, передбачених чинним
законодавством України, та/або на вимогу органів влади.
Відомості про активність Користувачів на Сайті захищені відповідно до законодавства.
2.5. Захист персональних даних:
Ми здійснюємо відповідні технічні, адміністративні та фізичні процедури
для
захисту
персональних даних від втрати, зловживання, зміни, розкриття, несанкціонованого доступу і
надаємо доступ до персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на
забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до наших вимог. Однак, не
дивлячись на всі зусилля, ми не можемо гарантувати абсолютну захищеність персональних
даних від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого
регулювання.
Тому,
погоджуючись із цієї Політикою, ви погоджуєтеся з тим, що конфіденційність переданих даних
через інтернет не гарантована.
2.6. Доступ Користувача до персональних даних:
Користувач отримує безперешкодний доступ до своїх персональних даних і можливість вносити до
них зміни в особистому кабінеті на Сайті самостійно, чи звернувшись на електронну адресу або
гарячу лінію, які зазначені на Сайті.
Користувач має право відкликати згоду на обробку своїх персональних даних або видалити свої
персональні дані, надіславши відповідну вимогу на контактну адресу, вказану на Сайті, якщо
способу відкликання такої згоди чи видалення персональних даних самостійного не передбачено
технічними можливостями Сайту.
3. Файли Сookies
Що таке Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на
комп'ютері користувача. Браузер щоразу при спробі відкрити сторінку відповідного сайту пересилає
цей фрагмент даних веб-сервера в складі HTTP-запиту.
Cookies Застосовується для:
• збереження даних на стороні користувача, і використовується для:
• автентифікації користувача;
• зберігання персональних переваг та установки можуть бути;
• відстеження стану сеансу доступу користувача;
• ведення статистики про користувачів.
Cookies та використовуються Розпорядником Сайту виключно для відстеження активності
Користувачів на Сайті, дозволяючи нам збирати інформацію про те, як Користувачі використовують

наш сайт, покращувати його роботу і зробити ваш візит на наш Сайт більш зручним.
Даними, що надходять автоматично при використанні Сайту, можуть бути:
• тип використовуваного браузера;
• статистика переглянутих сторінок;
• IP-адреса користувача.
У Користувача є кілька варіантів контролю або обмеження того, як ми використовуємо Cookies:
• Користувач можете видалити всі або деякі файли Cookies з вашого пристрою за допомогою
налаштувань браузера;
• Користувач може заборонити установку cookies на вашому пристрої через настройки браузера.
Щоб дізнатися про управління Cookies в вашому браузері, Ви можете прочитати довідкову
інформацію в розділі «Cookies» Вашого браузера.
Зверніть увагу, що якщо ви вирішите заблокувати або деактивувати деякі або всі файли Cookies, які
ми використовуємо, наш сайт може працювати некоректно, і ви не зможете користуватися всіма
послугами і функціями, наданими за допомогою файлів Cookies.
4. Безпека неповнолітніх
Учасниками Акції можуть бути лише повнолітні громадяни України. Тож Сайт не призначений для
неповнолітніх Користувачів.
5. Зовнішні посилання
Цей сайт може містити посилання на інші сайти. Будь ласка, зверніть увагу, що Розпорядник Сайту,
не несе відповідальності за політику конфіденційності або практику таких інших сайтів. Ми
рекомендуємо нашим користувачам звертати увагу, коли вони залишають наш сайт, і ознайомитися з
політикою конфіденційності або заявами про конфіденційність кожного сайту, який збирає особисту
інформацію. Справжня політика конфіденційності застосовується виключно до інформації, яка
збирається даними сайтом.
6. Додаткові умови
Ми зберігаємо за собою право вносити зміни до Політики в будь-який час та з будь-якої
причини без попереднього інформування Користувача Сайту.
Будь-які зміни вводяться в дію з моменту опублікування цієї Політики у новій редакції.
Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики в редакції,
чинній на момент використання Сайту.
Ми рекомендуємо регулярно знайомитися з цією Політикою, щоб бути в курсі будь-яких змін і
можливого порядку використання вашої інформації.
Ми не несемо відповідальності за достовірність наданої Користувачами Сайту персональної
інформації та будь-які пов’язані з цим наслідки під час участі в Акції/Акціях.
У разі зміни персональних даних Користувач повинен надати оновлені дані шляхом внесення
відповідних змін до облікового запису на Сайті. У разі невиконання Користувачем такої вимоги,
ми не несемо відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з обробкою застарілих
персональних даних.
Ми не несемо відповідальності за шкоду або збитки, понесені Учасником або третіми особами
в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики, інструкцій або
вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних
питань.

