ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) є обов'язковим
документом і діє разом з Договором (Оферта). Політика діє по відношенню до всієї
інформації, яку Фізична особа підприємець Матіяш С.К. (ФОП Матіяш С.К., ДРФО
3011207108) отримує від Користувачів – дієздатних фізичних осіб, юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців, (далі – Користувачі), під час використання ними Веб-сайту
https://lawcontent.com.ua/
1.2. Всі умови і терміни, визначені в Договорі (Оферта) про надання послуг у сфері
копірайтингу, який розміщениий на Веб-сайті https://lawcontent.com.ua/, застосовуються до
цієї Політики конфіденційності і мають аналогічне значення.
1.3. Політика конфіденційності розміщена на Веб-сайті й регулює процедурні аспекти
отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних
Користувачів Веб-сайту https://lawcontent.com.ua/.
1.4. Користувачі знайомляться із текстом цієї Політики конфіденційності та повністю і
беззастережно приймають її умови.
1.5. Користувачі надають згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджують, що
повідомлені про порядок та мету а також інші умови їх обробки відповідно до ст.ст. 6, 8,
10, 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010.
1.6. Для цілей даної Політики конфіденційності, згідно ЗУ «Про захист персональних
даних» від 01.06.2010, під персональними даними розуміють відомості чи сукупність
відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.7. Користувачі добровільно надають при оформленні замовлення Послуг на сайті та/або
заповненні необхідних документів, відомості про себе та діяльність: ім’я та прізвище,
псевдонім, адреса електронної пошти, номер телефону, IP-адреса тощо.
1.8. Використовуючи Веб-сайт, а також замовляючи послуги через Веб-сайт
https://lawcontent.com.ua/, Користувачі приймають Політику конфіденційності ФОП
Матіяш С.К. і дають згоду на обробку, в т.ч. збір, реєстрацію, накопичення, зберігання,
адаптування, зміну, відновлення, використання і поширення (розголошення, реалізацію,
передачу) своїх персональних даних відповідно до Законів України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010, «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991, «Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994.
1.9. Якщо Користувач не згоден на обробку його персональних даних ФОП Матіяш С.К.,
він зобов'язаний припинити використання Веб-сайту в односторонньому порядку.
Продовження використання Веб-сайту Користувачем після публікації цієї редакції
Політики конфіденційності на відповідній сторінці Веб-сайту означає згоду такого
Користувача на обробку його персональних даних ФОП Матіяш С.К.
2. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧА
2.1. Для здійснення замовлення Послуг на Веб-сайті, Користувачі надають персональні дані
необхідні для виконання умов надання таких Послуг: - прізвище, ім'я, по батькові; - номер
телефону; - адресу електронної пошти; - інші дані, які необхідні для замовлення Послуг.

Перелік даних, необхідних для створення Замовлення на Веб-сайті ФОП Матіяш С.К. може
змінити на власний розсуд.
2.2. Здійснюється збір даних, які автоматично передаються сайтом https://lawcontent.com.ua/
в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача
програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про
браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до
сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки, переходи за посиланнями, доступними на
Веб-сайті https://lawcontent.com.ua/.
2.3. На сторінках Веб-сайту Користувач може надавати іншу персональну інформацію через
форму зворотнього зв’язку, інших контактних форм з адміністрацією, що розміщені на
Вебсайті. В цьому випадку, Користувач добровільно відправляє всі дані адміністратору
сайту, та несе персональну відповідальність за їх передачу.
2.4. ФОП Матіяш С.К. не збирає, не використовує і не зберігає інформацію щодо
банківських карт VISA/MasterCard Користувача, інших фінансових даних, окрім тих, які
потрібні для здійснення платежу за послуги Виконавця.
2.5. Веб-сайт в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації,
наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Юридична інформація
про Користувачів з відкритих джерел може бути отримана для попередження, виявлення та
запобігання шахрайству й незаконної діяльності.
3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Зазначена в п.1.5, п.2 інформація збирається і обробляється ФОП Матіяш С.К. для
наступних цілей:
1) надання послуг згідно з умовами Договору;
2) зв'язку з Користувачем, в тому числі для повідомлень, запитів та інформації, що
стосуються використання Веб-Сайту, надання Послуг, а також обробка запитів і заявок від
Користувача;
3) таргетування рекламних матеріалів; проведення статистичних та інших досліджень;
4) покращення якості послуг;
5) виявлення та запобігання шахрайству та інших незаконних дій Користувачів, з
використанням Веб-сайту.
3.2. ФОП Матіяш С.К. може надсилати Користувачам електронні листи на адресу
електронної пошти про послуги або оголошення, які стосуються Веб-сайту, але не частіше,
ніж 2 рази в місяць. Користувачі можуть відмовитися від такої розсилки, натиснувши на
відповідне посилання в електронному листі та змінивши налаштування свого профілю.
4. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. ФОП Матіяш С.К. вживає всіх необхідних заходів відповідно до чинного законодавства
України для захисту персональних даних якими володіє щодо Користувачів від
несанкціонованого доступу, зміни, розкриття, перекручення, блокування, копіювання,
поширення, чи їх знищення.
4.2. ФОП Матіяш С.К. не несе відповідальності за будь-які дії третіх осіб з персональними
даними Користувачів незалежно від того, отримані ці дані через Веб-сайт або іншим
способом.

4.3. ФОП Матіяш С.К. зобов'язується не розкривати і не передавати третім особам зібрані в
процесі надання послуг персональні дані та іншу інформацію, крім випадків, якщо такі дії
обов'язкові згідно чинного законодавства України; судового рішення або відповідного
запиту державних органів.
5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. При замовленні послуг Користувач підтверджує, що надає достовірну та достатню
персональну інформацію з питань, що пропонують в формах Веб-сайту, і підтримує цю
інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає інформацію, яка є помилковою
або неточною, або є підстави підозрювати, що така інформація помилкова або неточна,
ФОП Матіяш С.К. має право призупинити надання послуг або припинити доступ до
Вебсайту.
5.2 Користувачі мають права, передбачені законодавством України.
5.3. ФОП Матіяш С.К. не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав
Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї
Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Веб-сайту,
щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
5.4. Користувач підтверджує, що надана згода на обробку персональних даних діє
безстроково з моменту надання даних.
5.5. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних та подати
письмове повідомлення відповідно до законодавства України на адресу електронної пошти
support@lawcontent.com.ua .
5.6. Отримати доступ до інформації, задати питання про Політику конфіденційних даних
можливо за адресою support@lawcontent.com.ua .
6. ПОСИЛАННЯ НАЗОВНІШНІ ВЕБ-САЙТИ
6.1. Веб-сайт може містити посилання на сторонні сайти, соціальні мережі. ФОП Матіяш
С.К. не несе відповідальності за зміст і діяльність таких сайтів і забезпечення ними
конфіденційності, і за будь-яку шкоду, що виникає внаслідок відвідування Користувачами
таких сайтів.
6.2. Передача інформації особистого характеру при відвідуванні зовнішніх сайтів, навіть
якщо вони містять посилання на Веб-сайт https://lawcontent.com.ua/, не підпадає під умови
цієї Політики конфіденційності.
7. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
7.1. Дана Політика може бути змінена або оновлена ФОП Матіяш С.К. в будь-який час без
повідомлення Користувачів. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата
останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення.
Чинна редакція Політики конфіденційності знаходиться на сторінці за адресою
https://lawcontent.com.ua/Політика конфіденційності.pdf .
7.2. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після публікації цієї редакції
Політики конфіденційності на Веб-сайті, означає акцепт та згоду Користувача з цією
Політикою в поточній редакції.

7.3. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку
пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним,
це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі
та є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано,
без подальших дій сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно
для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

