Політика конфіденційності ACCEMEDIN.COM
Ця Політика конфіденційності (надалі – Політика конфіденційності) є договором
приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України.
Політика конфіденційності описує способи, за допомогою яких збирається,
зберігається і використовується інформація про користувачів, які відвідують цей сайт (далі Сайт).
Ця Політика конфіденційності поширюється також на відносини, пов'язані з правами
та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути
порушені в результаті дій користувачів Сайту.
Інформація

на

Сайті

надана

Товариством

з

обмеженою

відповідальністю

«Маркетингова агенція громадського здоров’я» (надалі – Власник або Адміністрація) і
призначена виключно для цілей, визначених в Угоді користувача цього Сайту.
Використовуючи цей Сайт, Ви погоджуєтеся на збір і використання інформації на
умовах, зазначених нижче в цій Політиці конфіденційності.
Якщо Ви не згодні дотримуватися цієї Політики конфіденційності, будь ласка, негайно
припиніть використання Сайту.
Ви також визнаєте, що Адміністрація може час від часу змінювати, модифікувати,
доповнювати або видаляти чи іншим чином оновлювати цю Політику конфіденційності на свій
розсуд без попереднього повідомлення.
Сфера дії Політики
Ця Політика конфіденційності застосовується до веб-сайту ACCEMEDIN, включаючи
мобільні оптимізовані версії цього Сайту. За винятком випадків, коли вказано інше.
Ця

Політика

конфіденційності

описує,

як

Адміністрація

може

збирати,

використовувати та розкривати інформацію про користувачів Сайту та контенту на ньому. Під
«контентом» для цілей цієї Політики конфіденційності розуміються програми, а також, але не
виключно, вся інформація та послуги, надані Вам у зв'язку з використанням Вами Сайту,
включаючи, але не обмежуючись, новини, референтні матеріали, інструменти, програми,
спонсорські матеріали, рекламу, електронну пошту, безперервний професійний розвиток і
форуми.
Адміністрація може ділитися інформацією, зібраною згідно з цією Політикою
конфіденційності, між відповідними Сайтами та Програмами, які належать Власнику або
якими він керує, але інформація, зібрана відповідно до цієї Політики конфіденційності, завжди
захищена відповідно до положень цієї Політики конфіденційності.
Інформація, яку збирає Адміністрація
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У цьому розділі Політики конфіденційності Адміністрація повідомляє про інформацію,
яку може отримати про Вас у зв'язку із використанням Вами Сайту, яка може включати:
-

персональну (особисту) інформацію, тобто інформацію, яка може бути

використана для ідентифікації Вас, наприклад, ім'я або електронна адреса; та
-

не персональну (не особисту) інформацію, тобто інформацію, яка не

використовується для ідентифікації Вас.
Як описано нижче, Адміністрація може пов'язувати не особисту інформацію з
особистими даними, і після цього така інформація стане персональною інформацією.
•

Реєстрація

При проходженні процедури реєстрації з метою отримання доступу до Сайту Ви
надаєте електронну адресу і вводите пароль. Інформація може бути оновлена та доповнена
Вами в будь-який час, за допомогою параметрів облікового запису (особистого кабінету
користувача).
•

Публікації

Незважаючи на те, що Адміністрація може час від часу контролювати або перевіряти
обговорення, чати, пости й аналогічні повідомлення на Сайті, Адміністрація не приймає на
себе жодних зобов'язань та відповідальності, що випливають зі змісту будь-яких повідомлень,
ні за будь-яку помилку, наклеп, дифамацію, упущення, фальсифікацію, рекламні матеріали,
непристойності, лихослів'я, розкриття приватної інформації або неточності, що містяться в
будь-який інформації в таких повідомленнях на Сайті.
Вам заборонено розміщувати на сайті або передавати будь-які незаконні, рекламні,
загрозливі, наклепницькі, дифамаційні, непристойні, скандальні, підбурливі, порнографічні
або образливі матеріали чи інші матеріали, які можуть становити або стимулювати поведінку,
що може розглядатися як порушення законодавства України, честі, гідності та ділової
репутації інших осіб.
Ви несете особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщуєте на Сайті,
повідомляєте іншим користувачам, а також за будь-яку взаємодію з іншими користувачами,
яка здійснюється на власний ризик.
•

Коментарі та обговорення

При публікації Вами коментаря на Сайті чи його форумі, за замовчуванням Ваш
коментар відображатиметься за Вашим ім'ям та спеціальністю.
Ви особисто можете регулювати та встановлювати додаткову інформацію для
відображення.

Інформація,

яку Ви

публікуєте

на

Сайті

та/або

його

форумі,

є

загальнодоступною інформацією, і може бути використана Адміністрацією та третіми
особами.
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•

Спонсорські матеріали та реклама

Під час використання Сайту Вам можуть бути продемонстровані рекламні, спонсорські
та інформаційні матеріали, у кожному випадку – вміст, наданий третіми особами.
Якщо Ви вирішите взяти участь у спонсорській програмі, Вам може бути
запропоновано надати персональну інформацію, яка може бути передана безпосередньо третій
особі, а також використана Адміністрацією, як описано в цій Політиці конфіденційності.
Крім того, на Сайті можливе проведення опитувань від імені третіх осіб.
•

Маркетингові дослідження

Час від часу Адміністрація може запросити Вас взяти участь у дослідженнях ринку, які
проводяться від імені третіх осіб, де в цьому контексті «третя особа» означає постачальника
або споживача продуктів і послуг, які замовляють опитування та/або розміщують інформацію.
Дослідження може здійснюватися однією з компаній Власника або третьою стороною, яка діє
від імені Власника.
•

Безперервний професійний розвиток

Коли Ви берете участь у програмі безперервного професійного розвитку, доступній
через ACCEMEDIN.COM, Вам може бути запропоновано надати додаткову персональну
інформацію, для цілей такої діяльності.
•

Додаткові форми

Час від часу Вам може пропонуватися надати додаткову інформацію з метою
отримання доступу до послуг від Адміністрації або від третіх сторін. У разі надання Вами
згоди на надання такої інформації, правила, визначені в даній Політиці конфіденційності,
також будуть стосуватися такої інформації.
•

Cookies та веб-маяки

Адміністрація збирає не персональну (не особисту) інформацію про використання
Вами сайтів та додатків, за допомогою файлів cookie та веб-маяків.
«Cookie» – в розумінні Угоди користувача.
«Веб-маяки» - це графічні файли зображень, вбудовані в веб-сторінку, яка зазвичай
використовується для моніторингу активності користувачів на Сайті та відправлення на сервер
Власника (який може належати до веб-сайту хоста, мережевого рекламодавця чи будь-якої
третьої сторони) від Вашого браузера, такий як IP-адреса, URL-адреса сторінки, на якій
розташований маяк, та переглянутий вміст, тип веб-переглядача, який отримує доступ до
сайту та ідентифікаційний номер усіх файлів cookie на Вашому комп'ютері, раніше
розміщених цим сервером. Важливо, що браузер дозволяє Вам самостійно відмовитися від
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збору cookie. Однак, якщо Ви вирішите відхилити файли cookie, то Ваші можливості для
доступу та використання Сайту можуть бути обмежені.
Веб-маяки та файли cookie використовуються Адміністрацією для: відстеження
використання контенту з Сайту; допомагають надавати користувачам Сайту більш релевантну
рекламу та вміст; оцінити, які послуги надаються користувачам; відслідковувати, хто відкрив
електронні листи від Адміністрації.
Якщо Ви зареєстровані на Сайті, Адміністрація може вирішити пов'язати файли cookie
та інформацію, зібрану файлами cookie, з Вашою реєстраційною інформацією, таким чином
зробити інформацію про файли cookie Персональною інформацією.
Інформація, яку надаєте Ви
При використанні цього Сайту Ви погоджуєтеся надавати тільки точну і повну
інформацію і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
У разі надання Вами недостовірної інформації або порушення Умов користувача або
цієї Політики конфіденційності, Адміністрація сайту має право призупинити або припинити
надання Вам послуг.
За винятком відомостей, які охоплюються нашою Політикою конфіденційності, всі
повідомлення і матеріали, що передаються Вами на Сайт електронною поштою або іншим
чином,

включаючи

будь-які

дані,

запитання,

коментарі,

пропозиції

тощо,

не

є

конфіденційними або службовими і не будуть сприйматися в такій якості.
Інформація, яку Ви передаєте або розміщуєте, може бути використана в будь-яких
цілях, включаючи відтворення, розкриття, передачу, публікацію, трансляцію і розміщення в
Інтернеті, але не обмежуючись перерахованим вище. Власник має право, на власний розсуд і
без будь-якої компенсації, використовувати будь-які ідеї, концепції, ноу-хау і методики, що
містяться у відкритих повідомленнях, що направляються Вами на Сайт, у будь-яких можливих
цілях.
•

Електронні листи, які Ви надсилаєте

Ця Політика конфіденційності не поширюється на інформацію, зміст, інформацію про
компанію, ідеї, концепції чи винаходи, які Ви надсилаєте Адміністрації електронною поштою
або іншими повідомленнями, не використовуючи при цьому Сайт.
•

Інформація від сторонніх джерел

Ми також можемо збирати додаткову інформацію про користувачів Сайту від
сторонніх джерел, щоб допомогти вдосконалити послуги та контент Сайту. Наприклад,
Адміністрація може використовувати інформацію третьої сторони для підтвердження та
оновлення інформації про реєстрацію та персоналізації наданих Вам послуг, включаючи
рекламу.
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Як Адміністрація може використовувати Вашу інформацію
Реєструючись на Сайті, Ви погоджуєтеся отримувати певні повідомлення. Зокрема,
Адміністрація може використовувати Вашу реєстраційну інформацію, щоб надсилати Вам
повідомлення про нашу продукцію та послуги, а також про товари та послуги третіх осіб за
допомогою спливаючих вікон, банерів та електронних листів. Ви також можете підписатися
на одержання певних електронних інформаційних бюлетенів, які час від часу будуть
надходити зареєстрованим користувачам.
Адміністрація використовує інформацію, яку збирає про користувачів Сайту,
включаючи особисту інформацію, для оцінки та підвищення ефективності роботи Сайту та
наповненості його контентом, з метою розробки нових програм, послуг та для аналізу ринку.
Адміністрація також залишає за собою право об'єднувати цю інформацію з інформацією, яку
отримує від третіх сторін.
Нерозголошення Персональних даних
Ми не будемо продавати, ділитися або іншим чином поширювати Ваші Персональні
дані третім особам, за винятком випадків, передбачених у цій Політиці конфіденційності.
Персональні дані також можуть бути передані третім особам, без додаткового повідомлення
Вас про таку передачу, з дотриманням положень чинного законодавства, які діють в інтересах
Адміністрації або від Адміністрації, для подальшої обробки з метою, для яких дані спочатку
збиралися, або можуть бути законно оброблені іншим чином, таким як надання послуг, оцінка
корисності цього Сайту, управління даними або технічна підтримка.
Персональні дані, отримані від Вас, також можуть бути передані третій стороні, без
додаткового повідомлення Вас про таку передачу, в тій мірі, в якій це допускається чинним
законодавством, в тому випадку, якщо цей Сайт або його частина переуступаються або
передаються, в цьому випадку Адміністрація буде вимагати від правонаступника або
цесіонарія

поводження

з

Персональними

даними

відповідно

до

цієї

Політики

конфіденційності.
Крім того, Персональні дані можуть бути розголошені третій особі, без додаткового
повідомлення Вас про таку передачу, якщо Адміністрація зобов'язана зробити це відповідно
до чинного законодавства, судового рішення або акту уряду, або якщо таке розголошення
необхідне в інших випадках для сприяння в будь-якому законному розслідуванні або
судочинстві в Україні або за її межами.
Безпека інформації
Ваша персональна інформація захищається відповідно до чинного законодавства
України, в тому числі у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».
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Ми використовуємо методи захисту, з метою визначення зареєстрованих користувачів,
щоб відповідні права та обмеження могли бути застосовані для цього користувача. Надійна
перевірка

ідентичності

користувача

називається

автентифікацією.

Адміністрація

використовує як паролі, так і імена користувачів для автентифікації користувачів. Користувачі
несуть відповідальність за збереження безпеки облікових даних для входу на Сайт.
В свою чергу, щоб забезпечити безпеку і конфіденційність Персональних даних, які
Адміністрація збирає онлайн, Адміністрація використовує мережі даних, захищені, крім
іншого, мережевим пристроєм захисту (брандмауер), прийнятим в якості галузевого
стандарту, і захистом з використанням паролів. В ході роботи з Вашими Персональними
даними Адміністрація вживає заходів, розроблених для захисту інформації від втрати,
неправомірного використання, несанкціонованого доступу, розголошення, зміни або
знищення. При цьому Ви визнаєте і погоджуєтеся, що будь-яка інформація, відправлена на
Сайт, може бути прочитана або перехоплена іншими особами, навіть якщо є спеціальне
повідомлення про зашифрований вид передачі.
Порядок обробки, зберігання, право доступу, внесення змін і заперечень
Строк зберігання Персональних даних не обмежений за часом, якщо інше не
передбачено окремо. Обробка Персональних даних здійснюється в дата-центрах, де
розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сайту. Обробка Персональних
даних здійснюється на обладнанні, яке знаходиться в приміщеннях з обмеженим доступом.
Коли Адміністрація обробляє Персональні дані, то вживає заходів, щоб забезпечити
точність і актуальність Ваших Персональних даних для тих цілей, для яких вони були зібрані.
Адміністрація надасть Вам можливість відкликати свою згоду на обробку Ваших
Персональних даних. Якщо Ви хочете зв'язатися з Адміністрацією з питань використання, а
також уточнення Ваших Персональних даних, або заперечити проти обробки Ваших
Персональних даних, будь ласка, надішліть листа електронною поштою на адресу:
support@accemedin.com. Якщо Ви зв'язуєтеся з Адміністрацією, будь ласка, вкажіть, яку саме
інформацію Ви просите виправити, оновити або видалити разом з належним розкриттям
інформації про Вашу особу.
Доступ до інформації та вибору
•

Інформація про обліковий запис

Ви можете будь-коли оновлювати свою реєстраційну інформацію через функцію
керування обліковими записами, доступну на кожному з сайтів та програм. Ви також можете
звернутися до служби підтримки клієнтів за адресою support@accemedin.com та попросити
видалити Вашу реєстраційну інформацію.
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Якщо Адміністрація видалить Ваш обліковий запис, Адміністрація залишає за собою
право зберігати певну демографічну інформацію про Вас для цілей поліпшення продукту.
•

Електронна пошта

Якщо Ви більше не бажаєте отримувати певний тип електронного повідомлення від
ACCEMEDIN.COM та пов’язаних з ним ресурсів, Ви завжди можете скасувати підписку,
натиснувши відповідне посилання, розташоване внизу повідомлення електронної пошти та
дотримуючись інструкцій.
Інформація та діти
Інформація, доступна на цьому Сайті, призначена для осіб, які досягли 18 років.
Посилання на інші сайти
Ця Політика конфіденційності не може бути застосована до веб-сайтів, що належать
третім сторонам. Адміністрація може вказувати посилання на інші сайти, які, як Адміністрація
вважає, можуть представляти інтерес для користувачів Сайту.
З огляду на специфіку мережі Інтернет, Адміністрація не може гарантувати високі
стандарти забезпечення конфіденційності на інших веб-сайтах, на які дає посилання, або нести
відповідальність за зміст цих сайтів, відмінний від цього Сайту.
Дійсність Політики конфіденційності
Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Політики
конфіденційності буде визнано недійсним або таким, що не має юридичної сили, це не впливає
на дійсність інших положень цієї Політики конфіденційності.
Контактна інформація
Якщо у Вас є будь-які запитання або скарги щодо дотримання Адміністрацією цієї
Політики конфіденційності, або Ви б хотіли дати будь-які рекомендації або коментарі, щоб
поліпшити якість цієї Політики конфіденційності, будь ласка, надішліть лист електронною
поштою на адресу: support@accemedin.com.
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