Політика конфіденційності та захист персональних даних
З метою підвищення якості обслуговування та безпеки зберігання
даних наших користувачів, інформуємо вас про те, які саме дані ми
збираємо і яким чином їх використовуємо на нашому сайті
www.osmo.net.ua (далі – Сайт).
Ми з повагою ставимось до конфіденційної інформації будь-якої особи,
яка відвідує наш сайт, тому на підставі вимог чинного законодавства
України та регламенту Європейського парламенту і ради нами була
підготовлена дана Політика конфіденційності (далі – Політика).
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Особистий сайт розташований в мережі Інтернет за адресою:
www.osmo.net.ua.
Управління цим сайтом https://osmo.net.ua (далі – «Сайт»)
здійснюється Фірма “МВА” ТОВ, код ЄДРПОУ 22477398, юридичною
особою, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства
України (далі - «Компанія»). Електронна адреса: info@mba.net.ua
Користувач - фізична або юридична особа, яка розмістила свою
персональну інформацію за допомогою Форми зворотнього зв'язку на
сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.
Форма зворотнього зв'язку - спеціальна форма, де Користувач
розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних
Адміністрації Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Справжня Політика конфіденційності є офіційним типовим
документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту
інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують
Форму зворотнього зв'язку на Сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного
захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від
несанкціонованого доступу і розголошення.
2.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і
захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою
конфіденційності та чинним законодавством України.
2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним
документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому
Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому
посиланню «Політика конфіденційності».
2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику
конфіденційності.
2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація
Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової
редакції Політики конфіденційності на Сайті www.osmo.net.ua.
2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті,
попередня редакція зберігаються в архіві документації Адміністрації
Сайту.
2.8. Використовуючи Форму зворотнього зв'язку, Користувач
висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (що
збирається) інформації про Користувача.

3. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, по батькові, email, телефон Передаються Користувачем Адміністрації Сайту за
згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту,
через Форму зворотнього зв'язку означає згоду Користувача на
передачу його персональних даних.
3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача,
в т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, по батькові, email, телефон, а також додаткової інформації про Користувача, що
надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посаду та ін. з
метою виконання зобов'язань перед користувачем Сайту.
3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:
а) законності цілей і способів обробки персональних даних і
сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь
визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних
даних, способу обробки персональних даних і цілям обробки
персональних даних;
г) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою
цілей баз даних, що містять персональні дані.
3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних
Користувача з його згоди з метою надання послуг/продажу товарів,
запропонованих на Сайті.
3.6. Використання файлів Cookie
Cookie - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг
інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої
користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний
телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує
Сайт. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються
постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, поки

користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie
називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття
браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони
встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні
(встановлюються іншими веб-сайтами).
Важливо:
• при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie
оновлюються;
• у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає
автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;
• відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу
до опублікованих матеріалів та/або не повноцінного функціонування
сервісів Сайту.
Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім'я
користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарях,
мовна версія Сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи
надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги
раніше, а також інші параметри налаштування Сайту .
Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео,
брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з
соціальними мережами.
Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу,
зазначені файли cookie запам'ятовують надану користувачем
інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.
Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:
Для більш якісного відображення і детального аналізу контенту на
Сайті, Компанія користується послугами, які є власністю інших

сторонніх компаній, таких як Google, Facebook, Instagram, Pinterest,
Linkedin та інші.
Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie
на пристрої користувача, під час роботи на Сайті. Слід звернути увагу,
що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які
використовуються цими сервісами.
Умови використання Google Analytics http://www.google.com/analytics/terms/ru.html
Управління файлами cookie:
Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на
автоматичний прийом файлів cookie. Для того щоб їх відключити
скористайтеся функцією довідки в своєму браузері.
Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.
Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru
Opera - http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html
Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement
Safari for macOS - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
Важливо: конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів
мобільних пристроїв може відрізнятися; варто нагадати, що
повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів
cookie; відключення файлів cookie може призвести до обмеження
доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту.
Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб
зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних,
користувач може за власним бажанням очистити файли cookie (через
свій браузер).

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних
носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в
п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА персональних даних
5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім
особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою
конфіденційності, зазначених в Згоді з розсилкою.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних
органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку,
передбаченому законодавством України.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ персональних даних
6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії
сайту не більше трьох років.
6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого
користувача на підставі його звернення, або з ініціативи
Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення
Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від
Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його
персональних даних.

8. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ
Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи
з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від
неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,
перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших
неправомірних дій.

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ
9.1. Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або
видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку
персональних даних, яка були Вами надана Компанії відповідно до цієї
Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або
претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються
Компанією, будь ласка, звертайтеся до Компанії: по електронній пошті
на info@mba.net.ua або напишіть листа на адресу: 65020, м. Одеса, вул.
Спиридонівська, будинок 12.
9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну
інформацію:
для фізичної особи:
- номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або
його представника;
- відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його
видав;
- дату реєстрації через Форму зворотнього зв'язку;
- текст запиту у вільній формі;
- підпис Користувача або його представника.
для юридичної особи:

- запит у довільній формі на фірмовому бланку;
- дата реєстрації через Форму зворотнього зв'язку;
- запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком
документів, що підтверджують повноваження особи.
9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити
відповідь на запит, що надійшов Користувача протягом 30 днів з
моменту надходження звернення.
9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача
(звернення в письмовій / електронній формі) відноситься до
інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача
розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про
Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної
згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі
отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених
законодавством.

