Політика конфіденційності
ActiveLex управляє сайтом: http://start.activelex.com/.
Цей текст інформує клієнтів про нашу політику щодо збору, використання та
розголошення особистих даних під час користування нашим інтерактивним комплексом
ресурсів.
Дані клієнтів залучаються виключно для вдосконалення системи та покращення
обслуговування.
Використовуючи наш сервіс, ви погоджуєтеся на збір та використання інформації
відповідно до цієї Політики.
Ресурс ActiveLex збирає кілька типів даних. Далі описуємо кожен із них більш
детально.

Особисті дані
Під час користування нашим сервісом ми можемо попросити вас надати наступну
персональну інформацію:
● адресу електронної пошти;
● ім'я та прізвище;
● номер телефону;
● місто, поштову адресу та індекс;
● файли cookie та дані про використання.

Дані про використання
Також ми можемо збирати інформацію про доступ до сайту і його використання («Дані
про використання»). Ці дані можуть включати в себе таку інформацію як адреса
інтернет-протоколу вашого комп’ютера (наприклад, IP-адреса), тип браузера, версія
браузера, сторінки нашого сайту, відвідані вами, час та тривалість відвідування,
унікальні ідентифікатори пристроїв та інші дані.

Відстеження і дані cookie
Файл cookie — це невеликий фрагмент тексту, що направляється браузеру сайтом,
який ви відвідуєте. Він допомагає сайту запам’ятати інформацію про ваш візит, в тому
числі вибрану мову та інші налаштування. Це може полегшити ваше наступне
відвідування і зробити ресурс корисним для вас. Файли cookie грають важливу роль,
без них користуватися Інтернетом було б значно складніше.
Ми використовуємо файли cookie для багатьох цілей. Зокрема, щоб запам’ятовувати
налаштування безпечного пошуку, показувати користувачам доречні оголошення. Крім

того, це дає змогу фіксувати кількість відвідувачів нашої сторінки і допомагати їм
реєструватися у наших службах, захищати дані або запам’ятовувати налаштування
оголошень.
Приклади файлів cookie, які ми використовуємо:
Session Cookies: для управління нашим сервісом.
Preference Cookies: для фіксації ваших та інших налаштувань.
Security Cookies: для вашої безпеки.

За бажання ви можете відключити опцію використання файлів cookie вашим
браузером і видалити всі файли cookie, що зберігаються на вашому комп’ютері.
Щоб дізнатися, як це зробити, натисніть кнопку «допомога» в меню браузера
або перейдіть за посиланням:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
Пам’ятайте: можливо, після відключення файлів cookie ви не зможете
користуватися усіма перевагами нашого сервісу.
Використання даних
ActiveLex використовує зібрані дані для таких цілей:
● Забезпечення діяльності та обслуговування сервісу;
● Сповіщення користувачів про зміни у нашій службі;
● Надання можливості користувачам брати участь у інтерактивних
функціях нашого сервісу;
● Організація обслуговування та підтримки клієнтів;
● Надання аналізу або цінної інформації для вдосконалення сервісу;
● Контроль за використанням сервісу;
● Виявлення та вирішення технічних проблем, а також запобігання їх
виникненню.
Передача даних
Ваша інформація, включаючи особисті дані, може бути передана на комп’ютери,
розташовані за межами вашої національної юрисдикції, де діють інші закони про захист
даних.
Якщо ви перебуваєте за межами України і хочете надати нам інформацію, зверніть
увагу, що ми передаємо дані, в тому числі особисті дані, в Україну та опрацьовуємо їх

там.
Ваша згода з цією Політикою, за якою слідує ваше надання такої інформації,
передбачає вашу згоду на цю передачу.
ActiveLex вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення надійної обробки ваших
даних відповідно до цієї Політики, і жодна передача ваших персональних даних не
буде здійснена будь-якій організації або країні, якщо не буде забезпечено належного
контролю, включаючи безпеку ваших даних та іншої особистої інформації.
Розкриття даних

Правові вимоги

●
●
●
●

ActiveLex може розкривати ваші особисті дані, якщо такі дії необхідні для:
Дотримання юридичного зобов’язання;
Захисту прав або майна ActiveLex;
Запобігання або розслідування можливих порушень, пов’язаних із
використанням сайту;
Захисту особистої безпеки користувачів сайту або громадськості;

Безпека даних
Безпека ваших даних важлива для нас, але пам’ятайте, що жоден спосіб передачі
даних через Інтернет, у тому числі використання методу електронного сховища, не
захищений на 100%. Хоча ми прагнемо впроваджувати комерційно прийнятні засоби
захисту ваших персональних даних, ми не можемо гарантувати їх абсолютну безпеку.

Постачальники послуг
Ми можемо використовувати сторонні компанії та окремих осіб для обробки даних
(«Постачальники послуг») або надання нам допомоги в аналізі використання нашого
сервісу.
Ці сторонні особи мають доступ до ваших особистих даних тільки з метою виконання
цих завдань від нашого імені й зобов’язані не розголошувати їх стороннім особам та не
використовувати їх для будь-яких інших цілей.

Аналітика
Ми можемо залучати сторонніх постачальників послуг для моніторингу та аналізу
використання нашого сайту.

Гугл Аналітика

Google Analytics — це служба веб-аналітики, що пропонує Google. Вона відстежує і
повідомляє про трафік веб-сайту. Google використовує зібрані дані для аналітики і
контролю використання нашого сайту. Ці дані надаються іншим службам Google.
Google може використовувати зібрані дані для контекстуалізації та персоналізації
реклами своєї власної рекламної мережі.
Ви можете відмовитися від доступу для Google Analytics, встановивши відповідне
налаштування браузера Google Analytics. Налаштування не дозволяє Google Analytics
JavaScript (ga.js, analytics.js і dc.js) обмінюватися інформацією з Google Analytics про
діяльність відвідування.
Для отримання додаткової інформації про Політику конфіденційності Google відвідайте
веб-сторінку «Конфіденційність і умови конфіденційності Google»:
https://policies.google.com/privacy?hl=ru

Посилання на інші сайти
Наш сервіс може містити посилання на інші сайти, які не управляються нами. Якщо ви
натиснете посилання третьої сторони, ви потрапите на сайт третьої сторони. Ми
наполегливо рекомендуємо вам ознайомитися із Політикою конфіденційності кожного
сайту, який ви відвідуєте.
Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за контент, Політику конфіденційності
або дії сторонніх сайтів або служб.

Конфіденційність дітей
Наш сервіс не розрахований на осіб, молодших 18 років («Діти»).
Ми свідомо не збираємо особисту інформацію від осіб, молодших 18 років. Якщо ви є
одним із батьків або опікуном, і знаєте, що ваші діти надали нам особисті дані,
зв’яжіться з нами. Якщо ми дізнаємося, що зібрали особисті дані у дітей без
підтвердження батьківської згоди, ми робимо кроки для видалення цієї інформації з
наших серверів.

Зміни у Політиці конфіденційності
Ми можемо час від часу оновлювати нашу Політику. Ми повідомимо вам про будь-які
зміни, опублікувавши нову Політику на цій сторінці.

Зв’язатися з нами
Якщо у вас є будь-які питання з приводу цієї Політики, зв’яжіться з нами, написавши на
адресу: info@activelex.com.

