ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Дана Політика конфіденційності є складовою частиною Угоди Сайту і діє відносно всієї
інформації, в тому числі персональних даних Користувача, одержуваних КРЕДИТЕКСПРЕС
ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ (далі - Адміністрація Сайту) в процесі роботи Користувача з Сайтом,
виконання Угоди та угод між Адміністрацією сайту і Користувачем. Використання Сайту
означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та
зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних; в разі незгоди з цими
умовами користувач повинен утриматися від використання Сайту. Перед використанням
Сайту Користувачеві необхідно уважно вивчити справжню Політику конфіденційності.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
1.

Використання даного сайту можливе без надання Користувачем особистих даних та іншої
конфіденційної інформації. Щодо інформації особистого характеру, яку Ви все-таки
повідомили нам, Адміністрація сайту гарантує її збереження і безпеку. Деякі особисті дані
необхідні для того, щоб більш повно задовольнити ваші запити на інформацію, і / або для
того, щоб обробити ваш запит, наприклад, для підписання на розсилання новин, і з цією
метою можуть бути надані третім особам. Звертаємо Вашу увагу на те, що з метою
поліпшення якості надання послуг деяка інформація не особистого характеру може бути
зібрана автоматично під час використання Користувачем сайту.

2.

Надання в будь-якій формі (реєстрація на Сайті, здійснення запитів, підписка на рекламні
розсилки і тд.) своїх персональних даних Адміністрації сайту, Користувач висловлює згоду
на обробку персональних даних Адміністрацією сайту відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних»

3.

Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Угоди та інших угод між
Адміністрацією сайту і Користувачем.

4.

Обробка персональних даних здійснюється виключно на території України, з дотриманням
чинного законодавства України.

5.

Згода Користувача на обробку його персональних даних дається Адміністрації сайту на
термін виконання зобов'язань між Користувачем і Адміністрацією сайту в рамках Угоди або
інших угод між Користувачем і Адміністрацією сайту.

6.

У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Користувача, Користувач
повідомляє про це Адміністрацію Сайту письмово або по електронній пошті. Після
отримання даного повідомлення Адміністрація Сайту припиняє обробку персональних даних
Користувача і видаляє.

7.

Сайт не має статусу оператора персональних даних. Персональні дані Користувача не
передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією
Політикою конфіденційності.

8.

Користувач інформується про те, що Сайт використовує кукі (Cookies). Вони являють собою
невеликі файли, які відправляються на пристрій користувача (комп'ютер, ноутбук, планшет,
смартфон, та ін.), щоб полегшити навігацію по сайту і вести статистику. Користувач може
відключити кукі (Cookies), вибравши цей пункт в налаштуваннях свого браузера.
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ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
1.

У своїй діяльності Адміністрація сайту керується Законом України «Про захист
персональних даних»

2.

Адміністрація сайту вживає всі доступні розумні заходи для захисту персональних даних
користувачів і дотримується права суб'єктів персональних даних, встановлені чинним
законодавством України.

3.

Захист персональних даних Користувача здійснюється з використанням фізичних, технічних
і адміністративних заходів, націлених на запобігання ризику втрати, неправильного
використання, несанкціонованого доступу, порушення конфіденційності та зміни даних.
Заходи забезпечення безпеки включають в себе між мережевий захист і шифрування
даних, контроль фізичного доступу до центрів обробки даних, а також контроль
повноважень на доступ до даних.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ
1.

Представлені на сторінках даного Сайту графічні зображення, фотографії, відеоролики,
інформація засновані на технічних даних, дійсних на момент їх розміщення на Сайті або
внесення в них відповідних доповнень і змін. КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН ЕЛ.ЕЛ.СІ не може
гарантувати, що вся інформація є дійсною на момент перегляду вами сайту. Наявні
пропозиції по графікам платежів, реструктуризації боргу, розстроченню, списанню, дисконтам,
збільшення або зменшення штрафів, пені, витрат та інших нарахувань носить тимчасовий характер і
є віртуальною опцією в залежності від пропозицій первинного Кредитора. Весь зміст сайту є
суто в інформаційних цілях і не тягне за собою ніяких зобов'язань.

2.

Адміністрація сайту не може гарантувати, що сайт не містить помилок і вірусів, які можуть
завдати шкоди вашій електронно-обчислювальній техніці та / або програмного
забезпечення. З урахуванням обмовки про зміну умов обов'язкових платежів за кредитними
зобов'язаннями. Застосовні зобов'язання слід розглядати як рекомендовані. Інформацію
про актуальні пропозиції можна дізнатися по гарячій лінії у наших фахівців.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ
Адміністрація сайту залишає за собою право в односторонньому порядку вносити будь-які
зміни в Політику конфіденційності без попереднього повідомлення Користувача.
Актуальний текст Політики конфіденційності розміщений на даній сторінці.
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