Умови користування сайтом та Політика захисту персональних даних
I.

Умови користування сайтом www.opsgroup.com.ua

OPS Group є офіційним комерційним найменуванням, що використовується Фізичною
особою підприємцем Бойко Юрієм Миколайовичем в процесі здійснення своєї
господарської діяльності. У всіх випадках вживання OPS Group розуміється ФОП
Бойко Ю.М., як єдиний суб’єкт господарювання.
Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті, не є юридичною чи іншою професійною
консультацією, або угодою про надання консультаційних чи юридичних послуг між
OPS Group та користувачем сайту.
OPS Group не несе відповідальності за результати використання матеріалів Сайту,
включаючи будь-які збитки, безпосередньо або опосередковано завдані користувачам
Сайту.
Всі матеріали на цьому Сайті захищені авторським правом та не можуть бути
відтворені чи будь-яким іншим чином використані будь-якою третьою особою без
письмового дозволу OPS Group, окрім випадків, якщо таке відтворення чи інше
використання здійснюється лише з інформаційною метою у розумінні п. 9 ч. 1 ст. 21
Закону України “Про авторське право і суміжні права”, та якщо при цьому буде
зазначено, що всі авторські права належать OPS Group. Для одержання дозволу на
використання чи відтворення матеріалів з цього Сайту просимо Вас звертатися до OPS
Group
Усі права на торговельні марки, бази даних та інші права інтелектуальної власності, які
стосуються контенту цього сайту, належать OPS Group чи його ліцензіарам.
Посилання на цьому Сайті можуть адресувати користувачів до інших веб-сторінок.
OPS Group не несе відповідальність за зміст будь-яких інших веб-сайтів.
Забороняється користуватися Сайтом так, щоб це могло б призвести до порушення
його роботи.
Користувач зобов’язаний користуватися цим Сайтом так, щоб при цьому не порушити
права третіх осіб.
Під час відвідування цього Сайту OPS Group залишає за собою право зберегти ІРадресу користувача для того, щоб у випадку порушення умов використання,
застосовувати її для захисту своїх прав.
Якщо одне з положень цих Умов використання є недійсним чи буде визнане недійсним,
це не вплине на чинність інших умов.
II.

Політика захисту персональних даних

Ця Політика захисту персональних даних (далі – “Політика”) є невід’ємною частиною
угоди між користувачем Сайту та OPS Group щодо використання цього сайту.
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Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (користувача
Сайту), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Склад та зміст персональних даних:
 Прізвище, ім’я, по батькові.
 Контактний номер телефону.
 Адреса електронної пошти.
 Особиста інформацію, яку користувач надає під час користування Сайтом,
зокрема:
 технічну інформацію, включаючи адресу інтернет-протоколу (IP), що
використовується для під’єднання комп’ютера до Інтернету, реєстраційну
інформацію користувача, тип та версію браузера, часовий пояс, типи та
версії плагіна браузера, операційну систему та платформу;
 інформацію про візит користувача, включаючи повні унікальні локатори
ресурсів (URL), історію відвідувань та переміщень Сайтом, історію
переходу з Сайту (включаючи дату та час), послуги, які переглядалися,
час відгуку сторінки, помилки під час завантаження, тривалість
перебування на певних сторінках, інформація про активність на сторінці
(наприклад, прокручування, кліки та наведення курсора миші), способи
переходу зі сторінки, а також номер телефону чи іконку соціальної
мережі, яку користувач використав для зв’язку з OPS Group.
 Інші дані за бажанням.
Володілець: ФОП Бойко Ю.М. (OPS Group)
Згода на обробку персональних даних:
Для користування Сайтом реєстрація не потрібна. Якщо користувач є відвідувачем
Сайту, OPS Group не збирає жодну персональну інформацію про користувача за
винятком обмежених даних з використанням файлів cookies (див. нижче).
Проте в деяких випадках, зокрема для отримання регулярних розсилок OPS Group або
отримання консультацій, направлення запитів, користувачу може знадобитися
реєстрація на нашому сайті.
Шляхом реєстрації на Сайті, розміщення замовлення на Сайті та/або шляхом надання
своїх персональних даних будь-яким іншим чином, кожен користувач свідчить і
підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цією Політикою захисту
персональних даних, буде її дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які
стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані
персональні дані є згодою на їх безстрокову обробку Володільцем на свій розсуд будьякими способами з маркетинговою та/ або будь-якою іншою метою, що не суперечить
законодавству України.
Якщо користувач відвідав цей Сайт, він автоматично погоджуєтесь з цією Політикою
захисту персональних даних та умовами використання ресурсу.
Якщо користувач не згодні з даною політикою та/або умовами конфіденційності, він
повинен залишити Сайт.
Користувач Сайту має право:
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знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його
персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/ або
місце проживання (перебування) Володільця чи розпорядника персональних
даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;



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



на доступ до своїх персональних даних;



отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються
його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також
отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;



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



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;



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;



звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів
державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення
захисту персональних даних, або до суду;



застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних;



вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних
даних під час надання згоди;



відкликати згоду на обробку персональних даних;



знати механізм автоматичної обробки персональних даних;



на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

даних

із

Мета збору персональних даних:


надання відповідей, консультацій на запити;



повідомлення, доведення до користувача Сайту рекламної, маркетингової та
іншої інформації про послуги, які надаються Володільцем;
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надсилання інформаційних та рекламно-маркетингових матеріалів, комерційних
пропозицій тощо.

Згода отримувати інформацію про Володільця:
Погоджуючись з цією Політикою захисту персональних даних та продовжуючи
користування Сайтом, Користувач дає свою добровільну згоду отримувати будь-яку
інформацію про діяльність Володільця та усвідомлює, що Володілець має право
направляти йому будь-яку інформацію без попередньої домовленості засобами
електронного зв’язку.
Передача персональних даних третім особам
Персональні дані Користувача можуть бути передані тільки особам, які перебувають з
OPS Group у договірних відносинах, в тому числі, але не виключно, консультантам,
радникам, провайдерам, аналітикам й пошукових систем, які допомагають OPS Group
вдосконалювати та оптимізувати Сайт у відповідності з положеннями пункту про
використання файлів cookie цієї Політики, надати користувачам послуги.
Інші випадки розкриття даних
OPS Group буде зобов’язане розкрити або ділитися персональними даними користувача
з метою виконання вимог законодавства або для виконання чи дотримання умов
договору; або для захисту прав, майна, а також безпеки та захисту своєї репутації. Це
також включає обмін інформацією відповідно до діючого законодавства з
правоохоронними органами з метою захисту від шахрайства та інших ризиків та/або
незаконних дій та/або наміру їх здійснення.
Чиї особисті дані не збираються
OPS Group не пропонує, не надає послуги дітям до 13 років та не збирає їхні
персональні дані. OPS Group у разі отримання такої інформації вживає заходів для
видалення
такої
інформації.
Строки обробки персональних даних
OPS Group обробляє персональні дані лише стільки, скільки це необхідно для цілі
(цілей), для яких вони були зібрані спочатку, після чого дані будуть видалені чи
перенесені в архів, крім випадків, коли необхідно продовжувати обробку для
дотримання OPS Group юридичних зобов’язань, або для інших правомірних і законних
цілей.
Місце обробки персональних даних
OPS Group дотримується загальноприйнятих стандартів для захисту персональних
даних користувача, як під час передачі даних, так і після їх отримання. Усі оброблені
персональні дані зберігаються на захищених серверах.
Як скористатися своїм правом доступу до ваших особистих даних
Користувач можете скористатися своїм правом доступу до персональних даних
наступним чином:
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надіславши OPS Group електронного листа за адресою: info@opsgroup.com.ua

Використання cookie
Сайт використовує файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера
користувача. У цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших
відомостей. Користувач може налаштувати браузер таким чином, щоб відхиляти всі
файли cookie або сповіщати про їх відправку. Файли cookie використовуються, щоб
зробити Сайт безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку
функцій безпеки і їх запуск, а також дозволяють відстежувати порушення політики
конфіденційності та умов використання Сайту користувачами. Файли cookie
допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих
користувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації
з Сайту.
Внесення змін до Політики
OPS Group може періодично оновлювати Політику. Оновлення, які стосуються
Політики, будуть публікуватися на цьому Сайті. Всі зміни набувають чинності з
моменту їх публікації на Сайті. OPS Group рекомендує користувачам регулярно
відвідувати Сайт, щоб отримувати актуальну інформацію про можливі оновлення.
Умови використання електронних повідомлень
Електронні повідомлення від OPS Group та приєднані файли є конфіденційними та
можуть охоронятися законом. Якщо користувач не є адресатом, будь-яке розкриття,
відтворення, розповсюдження або розголошення чи використання такого повідомлення
є суворо забороненим.
Користувач, який отримав повідомлення внаслідок помилки, негайно повідомляє
відправника про помилку та видаляє повідомлення.
Безпека чи відсутність помилок в електронному повідомленні не можуть бути
гарантовані, оскільки інформація може бути перехоплена, спотворена, втрачена,
знищена, доставлена із запізненням чи в неповному вигляді, або містити віруси. З
урахуванням цього відправник не бере на себе відповідальності за будь-які помилки чи
упущення в цьому повідомленні, що виникають внаслідок передачі електронним
зв'язком. Для перевірки правильності інформації, будь-ласка, запросіть паперову копію
документу.
Останні зміни “01” листопада 2018 року
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