
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

 
Дане Положення про Конфіденційність описує методи,  які використовуються для 
збору, зберігання та використання інформації щодо окремих осіб, які відвідують 
даний сайт, який контролює ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 ВЦА м. Торецька. 
 

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ САЙТ, ВИ ДАЄТЕ ЗГОДУ НА ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ, ЯК ЦЕ ВИКЛАДЕНО В ДАНОМУ ПОЛОЖЕННІ ПРО ПОЛІТИКУ 
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 ВЦА м. Торецька 
МОЖЕ ПЕРІОДИЧНО ЗМІНЮВАТИ, МОДИФІКУВАТИ, ДОДАВАТИ, ВИДАЛЯТИ АБО 
ІНШИМ ЧИНОМ ОНОВЛЮВАТИ ДАНУ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ НА СВІЙ 
ВЛАСНИЙ РОЗСУД БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ. 

Тим не менш, ми завжди будемо захищати Ваші особисті дані у відповідності з 
політикою конфіденційності, яка діяла на момент збору даних. Це наш намір 
публікувати зміни до нашої Політики Конфіденційності на цій сторінці, щоб Ви були 
повністю поінформовані щодо інформації, яку ми збираємо, як ми її використовуємо і 
за яких обставин вона може бути розкрита. Наша Політика Конфіденційності буде 
доступна на будь-якій сторінці, де запитуються особисті дані. В таких місцях збору 
даних можуть бути передбачені подальші роз’яснення, де необхідно, щодо цілей, для 
яких дані будуть використані. 

1. Запевнення щодо недоторканності приватного життя 

Термін «Особисті дані» при використанні в даній Політиці Конфіденційності 
відноситься до такої інформації, як Ваше ім’я, дата народження, адреса електронної 
пошти, поштова адреса або номер телефону, що можуть бути використані для 
ідентифікації користувача. Як правило, ми лише обробляємо Ваші персональні дані, 
як описано в цій Політиці Конфіденційності. Тим не менш, ми залишаємо за собою 
право провести додаткову обробку в межах, дозволених або необхідних за законом, 
на підтримку будь-якого правового чи кримінального розслідування. 

2. Цільове використання Персональних даних 

Більшість наших послуг не вимагає будь-якої форми реєстрації, що дозволяє Вам 
відвідувати наш сайт, не повідомляючи нам, хто Ви є. Проте, деякі послуги можуть 
вимагати від Вас надати Персональні дані. Якщо Ви вирішили не надавати будь-
які Персональні дані, які ми запитаємо, Ви можете не отримати доступ до певних 
частин сайту, а ми не зможемо відповісти на Ваш запит. 

3. Нерозголошення Персональних даних 

Ми не будемо продавати, розповсюджувати або іншим чином поширювати Ваші 
Персональні дані третім особам, за винятком випадків, передбачених даною 
Політикою Конфіденційності. Персональні дані можуть також бути передані третім 
особам, які діють в інтересах або від нашого імені, для подальшої обробки у 
відповідності з метою (цілями), для яких дані були спочатку зібрані або в іншому 
випадку можуть законно оброблятися, наприклад, оцінки корисності цього веб-сайту, 
маркетингу, управління даними або технічної підтримки. Ці треті сторони уклали 
контракт з нами про використання Персональних даних лише для узгоджених цілей, 
із зобов’язанням не продавати Вашу особисту інформацію третім особам і не 
розголошувати її третім особам за винятком випадків, передбачених законом, як це 
допускається нами або як зазначено в цій Політиці Конфіденційності. 



Персональні дані, надані Вами, також можуть бути передані третій стороні у випадку, 
коли діяльність цього сайту або його частини і дані клієнтів, пов’язані з ним, 
продається, уступається або передається, і в цьому випадку ми б вимагали 
від покупця, правонаступника або правоотримувача поводитись з Персональними 
даними у відповідності з цією Політикою Конфіденційності. Крім того, Персональні 
дані можуть бути передані третій стороні, якщо ми зобов’язані зробити це в 
силу чинного законодавства, суду або державного регулювання, або якщо таке 
розкриття є необхідне для підтримки будь-якого кримінального або іншого правового 
розслідування або судового розгляду в нашій країні чи за кордоном. 

4. Право на доступ, виправлення і заперечення 

Щоразу, коли ми обробляємо Персональні дані, ми вживаємо розумних заходів для 
забезпечення того, щоб Ваші Персональні дані містили достовірну та оновлену 
інформацію щодо цілей, для яких вони були зібрані. Ми надамо Вам 
можливість відмовитись від обробки Ваших Персональних даних, якщо така обробка 
є необґрунтованою щодо цілей законного бізнесу, як описано в цій політиці, і 
відповідно до закону. У випадку прямого електронного маркетингу, ми надамо Вам 
можливість відмовитися від отримання подальших маркетингових матеріалів або 
можливість вибирати, якщо це вимагається за законом. Запити на видалення 
персональних даних будуть підлягати будь-якій застосовній правовій та етичній 
звітності або подання документів або збереження зобов’язань, що покладені на нас. 

5. Безпека та конфіденційність 

Для забезпечення безпеки та конфіденційності Персональних даних, які ми збираємо 
на сайті, ми використовуємо мережі даних, захищені, серед іншого, шлюзом захисту і 
паролем. У ході обробки Ваших Персональних даних, ми вживаємо розумні заходи, 
спрямовані на захист цієї інформації від втрати, неправильного використання, 
несанкціонованого доступу, розкриття, зміни або знищення. 

6. Використання “cookies” 

Веб-сайт використовує так звані “cookies”. Цей термін означає простий невеликий 
файл з інформацією, яка зберігається на жорсткому диску Вашого комп’ютера. Ці 
файли не містять особисту інформацію і дають Вам можливість користуватися Веб-
сайтом ефективніше і просто. “Cookies” використовуються нашими веб-сайтами для 
Вашого розпізнавання в разі їх повторного відвідування. Ця послуга робить 
відвідування наших веб-сайтів зручнішими. 

7. Посилання на інші сайти 

Дана Політика Конфіденційності поширюється лише на даний веб-сайт, а не на веб-
сайти, що належать третім особам. Ми можемо надавати посилання на інші сайти, 
що на нашу думку, можуть Вас зацікавити. Ми прагнемо до того, щоб такі 
сайти відповідали найвищим стандартам. Однак, зважаючи на природні особливості 
Інтернету, ми не можемо гарантувати стандартів конфіденційності сайтів, на які ми 
посилаємося, або нести відповідальність за зміст інших сайтів. 

8. Контактна інформація 
Якщо у Вас є будь-які питання або скарги з приводу дотримання цієї Політики 
Конфіденційності, або якщо Ви бажаєте надати будь-які рекомендації чи коментарі 
щодо покращення якості нашої Політики Конфіденційності, будь ласка, надішліть нам 
електронний лист за адресою dz-school-9@ukr.net . Заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №9 ВЦА м. Торецьк залишає за собою право періодично 
змінювати положення політики конфіденційності.  
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