ПОЛІТИКА
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ДАНИХ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця політика конфіденційності та захисту персональних та комерційних даних («Політика
конфіденційності») приймається, затверджується Товариством з обмеженою відповідальністю
«ГРАФІТ ГРУП» («Ми», «Компанія») та є обов’язковою для всіх осіб («Ви», «Користувачі»), які
користуються нашим сайтом www.agrifinance.io («Сайт»), в тому числі послугами та сервісами,
які надаються через Сайт.
Ці Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Умов користування. Акцептом, тобто
прийняттям цієї Політики конфіденційності, є користування Сайтом, отримання послуг та
сервісів, які надаються через Сайт.
Дотримання та виконання положень цієї Політики конфіденційності є обов’язковим. У випадку,
якщо ця Політика конфіденційності містить посилання на інші умови, політики, правила тощо,
що деталізують та регулюють окремі положення цієї Політики конфіденційності, то такі умови,
політики, правила вважаються невід’ємною частиною цієї Політики конфіденційності та є
обов’язковими до виконання.
Компанія залишає за собою право час від часу на власний розсуд вносити зміни та
доповнювати Політику конфіденційності.
Ця Політика конфіденційності встановлює порядок збирання та обробки персональних даних,
комерційної інформації про діяльність господарського товариства або фізичної особипідприємця, види персональних та комерційних даних, які збираються, мету використання
таких даних, взаємодія з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних та
комерційних даних, умови доступу до персональних та комерційних даних, а також контактну
інформацію для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або
видалення своїх персональних даних та щодо інших питань, які можуть виникнути у Вас щодо
практики захисту персональних та комерційних даних.
2. ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ТА КОМЕРЦІЙНІ ДАНІ / ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА
КОМЕРЦІЙНИХ ДАНИХ?
Персональні дані - це будь-яка інформація, яка стосується вас і яка сама або в поєднанні з
іншими частинами інформації дає можливість особі, яка збирає та обробляє таку інформацію,
ідентифікувати вас як фізичну особу. Це може бути ваше ім’я, ваш ідентифікаційний номер,
ваші дані про місцезнаходження, ваші паспортні дані або будь-яка інша інформація, яка може
вас ідентифікувати.
Комерційні дані – це будь-яка інформація, яка стосується вашої господарської діяльності. Це
може бути інформація про ваше господарське товариство, фінансова інформація та документи,
в яких міститься така інформація, інформація, яка становить банківську таємницю, ваші активи,
бізнес-плани та стратегії, а також будь-яка інша інформація про господарську діяльність, яку ви
завантажили в персональний акаунт на Платформі.
Обробка даних означає будь-яку дію, здійснену з вашими персональними та комерційним
даними, наприклад, збір, запис, організація, структурування, зберігання, використання,
розголошення тощо.
3. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ДАНИХ
Приймаючи цю Політику конфіденційності під час реєстрації та створення акаунта шляхом
поставлення відповідної позначки про згоду із цією Політикою конфіденційності, Ви надаєте
згоду на обробку своїх персональних та комерційних даних, які ви надаєте нам в процесі
використання Сайту, отримання послуг та сервісів через Сайт, а також на обробку інформації
про вас, яку ми можемо отримати з інших джерел, з метою забезпечення нормального
функціонування сервісів, швидкої комунікації, передачі даних.
Ви надаєте нам згоду на збирання та оброблення наступних персональних даних:

−

Особисті персональні данні – це данні про особу, зазначені Вами у Вашому профілі та
які можуть визначати особу або надавати можливість встановити з нею зв’язок: ім’я та
прізвище; електронна адреса; номер мобільного телефону; фотографія.

−

Комерційні дані – це інформація та дані, які стосуються Вашої господарської діяльності,
в тому числі дані, які ми отримали про Ваше господарську діяльність та товариство з
інших законних джерел.

−

Знеособлені персональні данні – це наступні данні про особу, зазначені Вами у Вашому
профілі або надані нам іншим чином та які не надають можливості окремо визначити
особу або встановити з нею зв’язок: дата народження; регіон або місто постійного або
тимчасового перебування.

−

Технічні данні – це данні про мобільний пристрій (модель, операційна система, унікальні
ідентифікатори, данні журналів (лог-файлів), що містять інформацію про використання
Сайту, мову, заряд акумулятора тощо), оператора мобільного зв’язку або провайдера,
ІР-адресу, силу сигналу зв’язку, данні про місце знаходження, а також Вашу взаємодію з
Сайтом, поведінку та дії на Сайті під час користування ним тощо.

Якщо ви не хочете надавати нам персональні або комерційні дані для цілей, зазначених в цій
Політиці конфіденційності, у вас може не бути доступу до певних послуг та сервісів, визначених
Умовами користування.
4. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ДАНИХ
Отримані данні Ми використовуємо наступним чином:
−

Сприяння укладання угод щодо надання фінансування, кредитування, страхування,
укладання господарських угод, залучення клієнтів з метою надання фінансування,
кредитування та страхування, використання інших сервісів, які є доступні на Платформі

−

Покращення роботи наших сервісів та послуг, а також впровадження нових сервісів та
функцій.

−

Повідомлення Вас про новини Компанії, впровадження нових сервісів та функцій, а
також встановлення зв’язку з Вами у випадках, коли це вимагається Політикою
конфіденційності або Умовами користування, в тому числі проведення аналізу та
визначення змісту порушень Умов користування або відповідно до вимог чинного
законодавства.

−

З метою проведення власних рекламних та маркетингових кампаній. В такому випадку
всі данні використовують в знеособленому вигляді, що унеможливлює отримання
Особистих персональних даних про конкретного Користувача.

−

З метою проведення аналітичних та статистичних заходів, складання звітів. В такому
випадку всі данні використовуються в знеособленому вигляді, що унеможливлює
отримання Особистих персональних даних або Комерційних даних про конкретного
Користувача. Отримані результати таких аналітичних та статистичних заходів Компанія
використовує на власний розсуд.

Якщо ми вирішимо змінити джерела або мету обробки персональних даних, ми повідомимо вас
про такі зміни, перш ніж використовувати ваші персональні дані для нових цілей шляхом
оновлення цієї Політики конфіденційності.
Зверніть увагу, що ми можемо збирати та публікувати деяку статистичну інформацію, що
показує кількість реєстрації, відвідувань, запитів чи скарг, які ми отримуємо, або іншу
інформацію. Така статистика буде абсолютно анонімною.
5. ЯК МИ ЗБИРАЄМО ПЕРСОНАЛЬНІ ТА КОМЕРЦІЙНІ ДАНІ?
Під час використання наших сервісів та послуг ми можемо збирати персональні та комерційні
дані та інформацію про вас наступним чином:
Інформація, яку ви нам надаєте.

Ви надаєте нам інформацію про себе, якщо ви реєструєтесь на нашому Сайті, використовуєте
наші сервіси, заповнюєте будь-які онлайн-форми (наприклад, реєстраційні форми та
опитування або вносити інформацію та документи про Вашу господарську діяльність),
підписуєтесь на отримання наших новин, листуєтесь з нами (електронною поштою, телефоном,
чатом, соціальними мережами чи іншим способом) або передаєте інформацію нашим
партнерам.
Залежно від того, що ви надаєте, ця інформація може включати ваше ім’я, номер телефону та
адресу електронної пошти, дату народження, стать, зображення, будь-який інший вміст
користувача, який ви завантажуєте, щоб заповнити свій профіль, фінансову та господарську
інформацію, інформацію, яка становить банківську таємницю.
Інформація, яку ми отримуємо з інших облікових записів чи джерел.
Ми можемо отримувати інформацію про вас з інших джерел, наприклад, з інших ваших
облікових записів чи інших веб-сайтів, включаючи посередників даних, наших партнерів,
соціальних мереж, таких як Facebook, рекламні мережі та партнерів з аналітики, інформацію
яка міститься в реєстрах з відкритим доступом або реєстрах комерційного характеру. Конкретні
типи інформації, яку ми можемо отримати, залежать від ваших налаштувань для цього
облікового запису чи веб-сайту, і вони регулюються політиками конфіденційності таких ресурсів.
Ми можемо поєднувати такі персональні дані з персональними даними, які ви нам надали.
Інформація, яку наші ІТ-системи збирають про вас.
Кожного разу, коли ви відвідуєте Сайт, певна інформація буде створена та автоматично
записана нашими ІТ-системами. Ця інформація включає: файли cookie, інформацію про
пристрої та інформацію про використання.
Файли cookie - це крихітні шматочки коду, які залишаються на вашому комп’ютері після
відвідування Сайту. Ці шматочки потім дають можливість серверу надавати вам інформацію,
яка налаштована під ваші потреби, коли ви використовуєте Сайт наступного разу. Даючи згоду
Компанії на використання файлів cookie, ви робите наш Сайт більш ефективним, швидким та
безпечним, ви покращуєте його функціонування. Тим не менш, ви можете заблокувати,
видалити або відключити збереження файлів cookie на своєму пристрої, якщо ваш веб-браузер
дозволяє це зробити. Ви можете прочитати більше в нашій Політиці використання файлів
cookie.
Інформація про пристрої. Деякі дані збираються автоматично для запуску Сайту, включаючи
тип браузера та версію браузера, операційну систему, ім'я хоста комп'ютера, що звертається,
та час запиту сервера. Ми припускаємо, що ці дані не можуть бути особистими, оскільки
поєднання цих даних неможливе. Однак ми залишаємо за собою право перевірити ці дані у
випадку доведеного незаконного використання.
Інформація про використання. Щоб покращити та оптимізувати роботу нашого Сайту, щоб
зрозуміти ваші потреби та надати відповідні для вас послуги, ми можемо збирати ваші дані про
використання. Дані про використання відображають вашу поведінку на нашому Сайті:
користуйтеся нашими послугами, завантажуйте у нас документи, особисту інформацію у
формах заявок на Сайті, підписуйтесь на оповіщення або інформаційні матеріали, подайте
запит / скаргу. Ми можемо збирати такі дані лише в тому випадку, якщо ви дасте згоду на це. Ви
надаєте нам свою згоду шляхом: натискання кнопки «ОК» у повідомленні про політику
використання файлів cookie та / або заповнення ваших персональних даних у формах заявок
на Сайті. Ми збираємо дані про використання за допомогою таких сторонніх служб: Google
Analytics. За допомогою Google Analytics ми збираємо такі дані, як IP-адреса, модель вашого
пристрою, роздільна здатність екрана та система роботи, тривалість сеансу, ваше
місцезнаходження. Спираючись на ці дані, ми аналізуємо ваші потреби та інтереси, оцінюємо
ефективність наших кампаній та вдосконалюємо наш Сайт, щоб зробити його вміст відповідним
для вас та самого Сайту - доступним для безперебійного перегляду на вашому пристрої. Ми
також використовуємо ці дані для рекламної кампанії.
6. ХТО ОТРИМАЄ ДОСТУП ДО ВАШИХ ДАНИХ І З ЯКОЮ МЕТОЮ?
Для надання високоякісних послуг ми наймаємо людей, укладаємо угоди з приватними
підприємцями та співпрацюємо з іншими постачальниками послуг, компаніями та організаціями.
З цих причин деякі ваші особисті дані можуть бути передані особам, згаданим нижче.

Наші працівники можуть мати доступ до ваших даних. Тоді ми можемо передати ваші дані
нашим субпідрядникам та філіям. Ми забезпечуємо таку передачу, включаючи стандартні
договірні пункти про захист даних у наші угоди про обробку даних. Надаючи нам ваші
персональні дані, ви погоджуєтесь на таку передачу та обробку в межах цілей, визначених у цій
Політиці конфіденційності.
Ми можемо ділитися вашою інформацією з цими третіми сторонами за таких обмежених
обставин:
●

Банківським установам, страховим установам, торговим підприємствам може бути
наданий доступ до Ваших персональних та комерційних даних виключно у тих випадках,
коли Ви особисто ініціюєте надання такого доступу, в порядку, як це передбачено
функціоналом Платформи. Збереження та обробка Ваших персональних та комерційних
даних, згоду на передачу яких вами було надано, здійснюється такими особами відповідно
до політик обробки персональних даних, прийнятих такими особами.

●

Постачальникам послуг, щоб правильно функціонувати, ми покладаємось на ряд
ретельно підібраних третіх сторін для надання нам послуг та продуктів. Ми дозволяємо цим
компаніям використовувати вашу особисту інформацію лише в тій мірі, яка необхідна для
надання нам своїх послуг та продуктів. Нижче ви знайдете типи третіх осіб, які ми
використовуємо:
−

Аналітики та постачальники пошукових систем, як-от Google, які ми використовуємо,
щоб допомогти нам в удосконаленні та оптимізації веб-сайту.

−

Постачальники маркетингових інструментів, які допомагають нам активувати наш
маркетинг.

−

Постачальники маркетингових та послуг у сфері реклами, які допомагають нам
пропонувати рекламу та рекомендації продуктів, що відповідають вашим інтересам та
потребам.

−

Аналітичні компанії, які ми можемо залучити, щоб допомогти нам провести опитування
щодо використання Сайту, послуг та сервісів.

−

Постачальники послуг з технічної підтримки та розробки, яких ми використовуємо для
підтримки та надання нашої технології та ІТ-інфраструктури, яка підтримує наш Сайт та
зберігання вашої інформації.

●

Радникам та консультантам. Ви погоджуєтесь з тим, що вся або будь-яка інформація та
персональні та комерційні дані, які носять конфіденційний характер та не підлягають
розголошенню, можуть бути надані нашим бізнес-консультантам, юридичним радникам,
аудиторам, бухгалтерам, які надають послуги із забезпечення роботи Компанії, виключно в
межах, необхідних для виконання їх обов’язків на умовах нерозголошення.

●

У разі злиття та поглинання. Вся інформація, яка є доступною для Компанії та отримана
Компанією протягом використання Вами наших сервісів та послуг, в тому числі й та, що
носить конфіденційний характер та не підлягає розголошенню може надаватися
афілійованим або пов’язаним особам Компаній на умовах нерозголошення, а також у разі
злиття або поглинання, приєднання, поділу або іншого виду реорганізації, може
передаватися суб’єктам реорганізації, в тому числі їх консультантам, радникам.

●

Правоохоронним органам та в межах регуляторних вимог. Ми можемо розкривати ваші
персональні дані державним або правоохоронним органам з метою захисту наших, ваших
законних прав та інтересів та законних прав та інтересів третіх осіб. Компанія має право
розкривати будь-яку інформацію, яка стала їй відомою в межах користування Вами нашими
сервісами та послугами у таких випадках: 1) обґрунтоване звернення державних або
місцевих органів; 2) в межах судового провадження не залежно від того, чи є Компанія або
Ви стороною такого провадження; 3) відповідно до вимог законодавства; 4) з метою захисту
прав та власності; 5) забезпечення безпеки, коли це вимагається заходами національної
безпеки та правоохоронними заходами.

Ми не передаємо персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є
вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках,
викладених в цій Політиці конфіденційності. Особиста та комерційна інформація є цінністю і
невід'ємним змістом, і тому ми вживаємо всіх можливих заходів для захисту особистої та

комерційної інформації всіх користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми
Компанії.
Ми вимагаємо від наших партнерів зберігати та обробляти ваші персональні та комерційні дані
відповідно до вимог встановлених чинним законодавством, але ми не можемо гарантувати
дотримання таких вимог з боку наших партнерів.
У всіх випадках, коли ми передаємо ваші персональні та комерційні дані іншим особам, ми
вимагаємо, щоб ваші персональні та комерційні дані захищені та використовуються лише для
цілей, визначених у цій Політиці конфіденційності. Ми підписуємо договори про
нерозголошення інформації з підрядниками, постачальниками послуг та партнерами, а також
вживаючи технічні заходи для забезпечення захисту даних при зберіганні та використанні, а
також під час їх обробки та передачі.
Зверніть увагу, що наш Сайт може містити посилання на інші платформи та веб-сайти. Ця
Політика конфіденційності не охоплює збір та обробку даних з моменту, коли ви переходите до
таких посилань. Ви будете регулюватися умовами Політики конфіденційності цих платформ та
веб-сайтів.
Ми залишаємо за собою право на використання Вашої електронної пошти та номеру
мобільного телефону з метою інформування Вас та зв’язку з Вами для інформування про нові
сервіси, новини та події в Компанії або верифікації Користувача. Ми не надсилаємо спам та не
передаємо без Вашої згоди такі данні третім особам, які можуть надсилати Вам небажані для
Вас повідомлення.
7. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
Ви маєте право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин,
пов'язаних із персональними даними, за умови зазначення прізвища, імені та по батькові, місця
проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка
подає запит, крім випадків, встановлених законом.
Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.
Права Користувача, як суб’єкта персональних даних:
−

знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних та комерційних даних,
мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання
цієї інформації, крім випадків, встановлених законом;

−

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

−

на доступ до своїх персональних та комерційних даних;

−

отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту,
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються дані, а також
отримувати зміст таких даних;

−

пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних та комерційних даних із
запереченням проти обробки своїх персональних та комерційних даних;

−

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних та
комерційних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці
дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

−

на захист своїх персональних та комерційних 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;

−

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

−

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до
суду;

−

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

−

відкликати згоду на обробку персональних та комерційних даних;

−

знати механізм автоматичної обробки персональних та комерційних даних;

−

на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

З метою реалізації цих прав звертайтесь до Компанії за контактами, зазначеними в цій Політиці
конфіденційності.
8. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ми можемо обробляти ваші особисті та комерційні дані не тільки на основі вашої згоди, але і
тоді, коли застосовується одне з наступного:
−

обробка необхідна для цілей законних інтересів Компанії на умовах, передбачених
законодавством про захист персональних даних. Зокрема, в межах надання сервісів та
послуг;

−

обробка необхідна для дотримання наших юридичних зобов’язань;

−

обробка необхідна для захисту ваших життєвих інтересів або життєвих інтересів іншої
фізичної особи;

−

обробка необхідна для захисту публічного інтересу

−

інші підстави, передбачені законодавством України про захист персональних даних.

У всіх випадках ми повідомляємо вас про застосовану правову базу для обробки та інші
відповідні деталі на ваш запит.
Отримані данні можуть оброблятися, зберігатися на серверах, які знаходяться за межами
території України, де законодавство щодо захисту персональних даних може відрізнятися від
законодавства України.
9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту
інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або
знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну
захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.
Ми забезпечуємо застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання
конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання
несанкціонованого або незаконного розголошення, або обробки такої інформації і даних, їх
випадкової втрати, знищення або пошкодження.
Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим
співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних
відповідно до вимог Компанії, та в межах виконання ними своїх службових обов’язків.
Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним
особи дозволяється у випадках, визначених законодавством України.
10. СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Персональні та комерційні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з
метою їх обробки.
Після того, як суб'єкт персональних даних перестає бути користувачем наших сервісів та послуг
незалежно від того, вони надаються через Сайт, видалення свого акаунта, його персональні та

комерційні дані також автоматично видаляються, окрім випадків, коли збереження таких даних
вимагається законодавством, що застосовується.
11. ЧАС ВІДПОВІДІ НА ВАШІ ЗАПИТИ
Ми надаємо інформацію відповідно до ваших прав, передбачених цією Політикою
конфіденційності, на ваш запит протягом одного місяця після отримання запиту. Цей період
може бути продовжений на два наступні місяці, якщо ми вважатимемо це необхідним,
враховуючи складність та кількість запитів.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Ця Політика конфіденційності може змінюватися та доповнюватися Компанією час від часу на
власний розсуд. Всі зміни, доповнення та оновлені редакції цієї Політики конфіденційності є
обов’язковими до виконання Користувачами.
Політика конфіденційності є доступна з Сайту. Користувач самостійно несе відповідальність за
ознайомлення з новими редакціями Політики конфіденційності. Користувач вважається таким,
що прийняв та погодився з новою редакцією Політики конфіденційності, якщо він продовжує
користуватися сервісами після набуття чинності нової редакції Політики конфіденційності, якщо
не буде передбачено іншого порядку надання згоди. У випадку, якщо Користувач не
погоджується із новою редакцією Політики конфіденційності, то він має право відмовитися від
користування нашими послугами та сервісами.
Про набуття чинності нової редакції Політики конфіденційності ми можемо інформувати вас
заздалегідь, але не пізніше дати набуття чинності нової редакції Політики конфіденційності.
Прийняття Користувачем нової редакції цієї Політики конфіденційності здійснюється тим самим
шляхом, що й первинне прийняття - шляхом поставлення відповідної позначки про згоду із цією
Політикою конфіденційності під час відвідування акаунта в перший день набуття чинності нової
редакції.
13. ЦІЛІСНІСТЬ ТА ПОДІЛЬНІСТЬ
Ця Політика конфіденційності, а також умови, положення та політики, на яких міститься
посилання у цій Політиці конфіденційності, є єдиними та неподільними. Якщо будь-яке
положення цієї Політики конфіденційності або умов, положень, політик, на яких містяться
посилання у цій Політиці конфіденційності, з будь-яких причин втрачають свою силу або стають
недійсними, то таке положення буде замінене в тій мірі, яка є необхідною для того, щоб ця
Політика конфіденційності в повному обсязі залишалися чинною, при цьому інші положення
Політики конфіденційності у будь-якому разі залишаються чинним.
14. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
Ці правила регулюються законодавством України. Спори та претензії вирішуються шляхом
переговорів, у разі неможливості вирішення відповідного спору або претензії, такий спір або
претензія передається на вирішення до суду відповідно до підвідомчості та підсудності в
порядку, передбаченому чинним законодавством.
Ми сподіваємось, що ця Політика конфіденційності допомогла вам зрозуміти, як ми обробляємо
ваші персональні дані в Компанії. Якщо у вас є які-небудь запитання чи коментарі стосовно цієї
Політики конфіденційності, будь ласка, звертайтесь до нас за контактами, зазначеними нижче.
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