Політика конфіденційності
Політика конфіденційності (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку ТОВ
«Глобал Інфо Сервіс» (далі по тексту – Компанія, код
ЄДРПОУ: 40982724, юридична адреса: Україна 61058 м. Харків вул. Культури 9 кв.1), може
отримати Користувач під час використання їм Вебсайту («Сервісу»), і в ході виконання
Компанією будь-яких угод і договорів з Користувачем. Використання Сервісів Компанії
означає безумовну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами
обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен
утриматися від використання Сервісів.
1.Загальні положення
1.1.Справжня Політика є невід'ємною частиною угоди (далі — «Угода»), розміщеного та/або
доступного в мережі Інтернет за адресою: http://ant-tracker.info, а також інших, укладаються з
Користувачем договорів, коли це прямо передбачено їх умовами.
1.2.Використання Сервісів Компанії означає безумовну згоду Користувача з зазначеними в
цій Політиці умовами обробки його персональної інформації і отримання файлів “cookie”; в
разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.
1.3.Укладаючи Угоду Користувач даєте безстрокову безвідкличну письмову згоду на будьякі
способи обробки своїх персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або
сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без
використання таких засобів із персональними даними, в тому числі: збір, запис,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання,
передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення
загальнодоступної інформації, опублікованої на платформах соціальних мереж, таких як
Вконтакте, Однокласники, LinkedIn, Twitter і Facebook або інших соціальних
медіаплатформах, у відповідності з цією Політикою.
1.4.Обробка персональних даних Користувача здійснюється з дотриманням Закону України
від 01 червня 2010 року № 2297-17 «Про захист персональних даних», інші закони та
підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України.
1.5.Персональні дані Користувача, що стосуються расової приналежності, політичних
поглядів, релігійних і філософських переконань, стану здоров'я, інтимне життя не виходять
і не обробляються.
1. 6.Виходячи з пунктів 4 - 5 статті 4 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-17
«Про захист персональних даних» обробка персональних даних здійснюється на підставі
укладеного договору з Користувачем.

2. Персональна інформація, яку обробляє Компанія:
2.1.Використовуючи Сервіс, Компанія в автоматичному режимі збирає інформацію
про Користувачів, суворо дотримуючись і наслідуючи принципів Політики.
Користувач погоджується, що Адміністрацією може оброблятися декілька видів
інформації:

2.1.1. Персональна інформація, яку Користувач зробив загальнодоступній
необмеженому колу осіб при реєстрації на сайтах соціальних мереж. Обсяг
інформації яка надається Користувачем на його розсуд з врахуванням
налаштувань соціальних медіаплатформ: інформацію, опубліковану на інших
сторінках і в групах, інформацію про публікації контенту, коментарі, аудіо,
відео або фотографії, ідентифікаційний номер користувача, який пов'язаний із
загальнодоступною інформацією, ім'я та прізвище і номер телефону в профілі,
адреса електронної пошти (логін), інше фізичне місце розташування, дата
народження та стать, історію переходів по посиланнях.
2.1.2. Статична та інша знеособлена аналітична інформація, яка автоматично
передається Сервісу в процесі використання Сайту за допомогою
встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому
числі IP-адреса, дані файлів “cookie”, інформація про браузери Користувача
(або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів),
технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення,
використовуваних Користувачем, дата і час доступу до Сервісу, адреси
сторінок запитуваних та інша подібна інформація. Так само дані, що
ідентифікують мобільний пристрій Користувача, його специфічні параметри і
характеристики, інформацію про широту/довготу). 3. Цілі обробки
3. 1.Персональна інформація буде використана Компанією виключно в наступних цілях:
3.1.1.Укладення Угоди на використання Сервісу;
3.1.2.Виконання зобов'язань за укладеними договорами з Партнерами, включаючи надання
Користувачеві інформації рекламного характеру;
3.1.3.Ідентифікації Користувача в рамках виконання зобов'язань за укладеними з ним
договорами;
3.1.4. Надання технічної підтримки у зв'язку з використанням Сервісу
3.1.5.Використання знеособлених даних для таргетингу рекламних та/або інформаційних
матеріалів за віком, статтю, іншими ознаками;
3.1.6.Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі
загальнодоступних даних.
3.1.7. Файли cookie, передані Компанією обладнання Користувача та обладнанням
Користувача Компанії, можуть використовуватися Компанії для надання Користувачу
персоналізованих Послуг третіх осіб, для таргетування реклами, в цілях полегшення збору
даних, на соціальних медіаплатформах, з якими взаємодіє Користувач.
3. 2.Компанія може зберігати і передавати цю інформацію третім особам для цілей, описаних
вище.
4. Порядок обробки інформації на соціальних медіаплатформах
4.1.Компанія здійснює інтеграцію з соціальними медиаплатформами, такими як: Facebook
(https://www.facebook.com/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/), ok.ru (https://ok.ru/), vk.com
(https://www.vk.com/), Twitter (http://twitter.com/) і Список вебсайтів не є вичерпним і може
змінюватися час від часу.
4.2.Компанія отримує загальнодоступну інформацію Користувача використовуючи
прикладний програмний інтерфейс ("API") соціальних мереж, у відповідності з умовами цієї

політики конфіденційності і 4,5 ст. 4 ЗУ від 01 червня 2010 року № 2297-17 «Про захист
персональних даних».
4. 3.Користувач погоджується на обробку інформації, опублікованої на сайті соціальної
мережі, по засобам вчинення конклюдентних дій: «дозволяючи додаткам Компанії
підключитися до цих платформ»
4.4. Використовуючи свої власні настройки Конфіденційності в Соціальній мережі,
Користувач може обмежити доступ Компанії для управління відображенням
інформації такого роду. Користувач зобов'язаний самостійно ознайомитися з
Політикою Конфіденційності відповідної соціальної мережі.
4.5. Компанія може зберігати та використовувати цю інформацію для цілей,
наведених вище.
5. Умови передачі третім особам
5.1. Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної
інформації є загально-доступною необмеженому колу осіб та не є конфіденційною.
5.2. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім
особам у наступних випадках:
5.4.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки
застосування Користувачем параметрів використовуваного Сервісу, не
обмежують надання інформації визначеному колу осіб;
5.4.2. При використанні Користувачем Сервісу персональна інформація
Користувача може передаватися Партнерам Компанії (Постачальникам), які
надають послуги Користувачам для цілей в цілях спрощення процесу
укладання договору.
5.2. 3.Передача передбачена українським або іншим чинним законодавством у межах
встановленої законодавствами процедурами;
5.3. Персональна і знеособлена інформація, розглядається в якості нематеріального
активу Компанії. У разі, угоди про злиття або продажу активів, Персональна
інформація може бути передана вигодонабувачу (Партнеру) за угодою.
5.4. Умови передачі особистої інформації третім особам:
5.4.1. Партнери пов'язані угодами про конфіденційність з Компанією і мають права
використовувати персональні дані Користувача в комерційних цілях, передбачених цією
Політикою. 5.4.2 Передані дані можуть включати тільки загальнодоступну інформацію.
6.Попередження. Згоду на отримання електронних повідомлень
6.1. Справжнім користувач дає згоду на використання:
6.1.1. електронних засобів для укладення цієї Угоди і надання будь-яких повідомлень
по справжній Угоді; а також
6.1.2. електронних записів для зберігання інформації, пов'язаної з цією Угодою, або
Вашим використанням Сайту.

6.1.3.телефонного, факсимільного, рухливого радіотелефонного зв'язку, в цілях отримання
рекламних та інформаційних повідомлень
7.Обмеження відповідальності
7.1. Ця Політика застосовується тільки до інформації, оброблюваної в ході
використання
Сервісу. Компанія не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами
третіх осіб.
7.2. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої
Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Компанія
виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну
інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.
7.3. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які
використовуються ним для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть мати
функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для
певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie. Компанія не
несе відповідальність за надання Користувачем доступу до файлів cookie.
8. Зміна і видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних
8.1. Персональні дані Користувача зберігаються в електронному вигляді.
8.2. Користувач може у будь-який момент змінити, оновити, доповнити і видалити
персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування
персональних даних на Сайті. При цьому Користувач погоджується з тим, що
видалення інформації може зробити неможливим належне надання послуг
Партнерами, а також користування Сервісом.
8.2. 1.Користувач має право реалізувати право на відкликання згоди на обробку
його персональних даних шляхом надсилання запиту на видалення за адресою
globalinfokh@gmail.com
8.3. Права, передбачені пп. 8.2. цієї Політики, можуть бути обмежені відповідно до
вимог діючого законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок
Компанії зберегти змінену або видалену Користувачем інформацію на строк,
встановлений законодавством, і передати таку інформацію згідно із законодавчо
встановленою процедурою державному органу.
9. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача
9.1. Компанія приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для
захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або
випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання,
розповсюдження, а також інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
9.2. Компанія здійснює захист персональних даних, за винятком випадків, коли
Користувач здійснює відкритий обмін інформацією з необмеженим колом осіб
мережі Інтернет.

10. Зміна Політики конфіденційності
10.1. Компанія має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності. При
внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Нова
редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення на Вебсайті.
10.2. До цієї Політики і відносин між Користувачем і Компанією, що виникають у
зв'язку з застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню
законодавство України.

