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В даній Політиці про конфіденційність ми пояснимо вам як ми використовуємо персональні
дані, які отримуємо від вас при використанні нашого веб-сайту https://pravdop.com/. Ми діємо в
якості «контролера даних» щодо персональних даних, які ми отримали від вас або які ви нам
надали.

Хто ми?
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПРАВОВА
ДОПОМОГА», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України (далі за текстом ТОВ
«ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» або «ми»).
Будь ласка зв'яжіться з нами, якщо у вас є які-небудь питання щодо Політики про
конфіденційність ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» або ви хочете скористатися одним з ваших
прав на захист персональних даних.
Наші контактні дані:
Україна, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77;
Телефон: 0 800 201 826;
Адреса електронної пошти: pravdop.client@gmail.com

Як і які персональні дані ми збираємо?
ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» збирає і обробляє ваші персональні дані в разі:
1) Коли ви зв'язуєтеся з нами по електронній пошті або через форму запиту на веб-сайті.
Ми збираємо ваші персональні дані, коли ви зв'язуєтеся з нами по електронній пошті або через
форму запиту (форма «ВІДПРАВИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ»), через яку ви можете надати ТОВ «ЮФ
«ПРАВОВА ДОПОМОГА» наступні персональні дані: ім'я, номер телефону, адреса електронної
пошти, місто, назву компанії та посаду.
Ви також можете надати нам будь-яку іншу інформацію у вкладених документах і в порожньому
полі форми запиту.
2) Коли ви використовуєте і переглядаєте наш веб-сайт за допомогою файлів cookies вашого
браузера.
Коли ви заходите на наш веб-сайт і переглядаєте його, ми можемо автоматично збирати інформацію
про вас за допомогою файлів cookies.
Як ми будемо використовувати ваші дані?
Ми використовуємо ваші персональні дані для того, щоб зв'язатися з вами, тобто для того, щоб
вжити заходів щодо укладення з вами договору. Крім того, якщо ми вступимо з вами в будь-які
відносини, ми будемо обробляти ваші дані на підставі виконання відповідного договору.
Ми також можемо обробляти певні дані на підставі наших законних зобов'язань, якщо це необхідно
для дотримання вимог закону, або наших законних інтересів, але тільки в тому випадку, якщо ці
інтереси превалюють над вашими інтересами, правами і свободами.

Крім того, ми можемо обробляти певні дані, зібрані за допомогою файлів cookies, за вашою згодою.
Ми не використовуємо надані вами дані для прийняття автоматизованих рішень.
Ми не передаємо, не ділимося і не продаємо вашу інформацію третім особам, за винятком випадків,
коли це необхідно для виконання договору з вами або вимагається відповідно до чинного
законодавства.
Як довго і де ми зберігаємо ваші дані?
Ми надійно зберігаємо ваші дані на захищеному хмарному сервері Google.
Якщо ви приймете рішення не співпрацювати з нами, ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» буде
зберігати вашу персональну інформацію, в тому числі електронні листи або запити протягом 1 року,
після закінчення якого ця інформація буде видалена, крім випадків, передбачених цим документом
або законом.
Які права на захист персональних даних у вас є?
ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» хоче переконатися, що ви повністю інформовані про всі свої
права на захист персональних даних.
Кожен користувач має наступні права:
Право на доступ до своїх персональних даних - ви маєте право отримати від нас інформацію про те,
чи обробляються ваші персональні дані, інформацію про цілі такої обробки, категоріях
персональних даних і запитати у ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» копії ваших персональних
даних.
Право на виправлення персональних даних - ви маєте право запросити у ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА
ДОПОМОГА» виправлення будь-якої інформації, яку ви вважаєте неточною. Ви також маєте право
вимагати від нас доповнити інформацію, яку ви вважаєте неповною.
Право на видалення персональних даних («право на забуття») - ви маєте право вимагати, щоб ТОВ
«ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» видалив ваші персональні дані при певних обставинах, таких як:
персональні дані більше не потрібні в зв'язку з цілями, для яких вони були зібрані або оброблені
іншим способом; ви відкликаєте свою згоду, на якому заснована обробка; не існує інших юридичних
підстав для обробки персональних даних.
Право обмежити обробку персональних даних - ви маєте право вимагати, щоб ТОВ «ЮФ
«ПРАВОВА ДОПОМОГА» обмежив обробку ваших особистих даних при певних умовах.
Право на заперечення проти обробки персональних даних- ви маєте право заперечувати проти
обробки Ваших персональних даних компанією ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» за певних
умов, якщо тільки ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» НЕ продемонструє переконливі законні
підстави для обробки, які переважують ваші інтереси, права і свободи (щодо захисту персональних
даних) або це необхідно для пред'явлення, виконання або захисту законних позовів.
ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» як «контролер даних» повинно повідомляти про будь-яке
виправлення або видалення персональних даних, або обмеження обробки кожному одержувачу,
якому були розкриті ваші персональні дані, а також інформувати вас про цих одержувачів, якщо ви
запросите таку інформацію.
У разі, якщо ви направите нам запит, у нас буде один місяць, щоб вам відповісти.
Політика про конфіденційність інших сайтів:
Веб-сайт ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» може містити посилання на інші сайти. Наша
Політика про конфіденційність поширюється тільки на наш веб-сайт, тому, якщо ви перейдете по

посиланню на інший веб-сайт, ви повинні прочитати Політику про конфіденційність такого іншого
веб-сайту.

Права інтелектуальної власності
Ми є власниками або ліцензіатами всіх прав інтелектуальної власності на веб-сайті, а також
власником контенту, опублікованого на ньому. Ці об'єкти захищені законодавством, що регулює
питання права інтелектуальної власності (в тому числі - авторського права) і положеннями
міжнародних угод.
Ви маєте право роздрукувати одну копію з веб-сайту і завантажити витримки або матеріали тільки
для особистого користування.
Заборонено вносити зміни в паперові або цифрові копії будь-яких друкованих або завантажених
матеріалів з сайту, а також використовувати будь-які ілюстрації, фотографії, відео або аудіофайли і
будь-яку графіку окремо від будь-якого супровідного тексту.
Наше право (як і будь-якого з певних авторів публікацій) авторства контенту, розміщеного на вебсайті, має бути завжди визнано.
Заборонено використовувати будь-яку інформацію, розміщену на веб-сайті, в комерційних цілях без
отримання ліцензії від нас або наших ліцензіарів.
Якщо Ви хочете надрукувати, скопіювати або завантажити будь-яку інформацію з веб-сайту,
порушуючи ці умови використання, ваше право користуватися веб-сайтом негайно припиниться, і
ви повинні повернути нам такі матеріали / або знищити будь-які копії таких матеріалів.
Оновлення цієї Політики про конфіденційність
Ми маємо право вносити зміни в дану Політику про конфіденційність час від часу. Ми змінимо дату
«Останнього оновлення» даної Політики, яка вказана на першій сторінці. Ви зобов'язані
переглядати цю Політику про конфіденційність кожен раз, коли заходите на наш сайт, щоб бути в
курсі змін.
Ми повідомимо вас в разі істотної зміни Політики про конфіденційність до того, як такі зміни
вступлять в силу.
Якщо ви не згодні з переглянутою Політикою про конфіденційність, вам слід припинити
використання цього веб-сайту.
Політика використання файлів Cookie
Файли cookies це текстові файли, що містять невеликі обсяги інформації, які завантажуються на ваш
пристрій при відвідуванні нашого веб-сайту. Cookies дозволяють веб-сайту відстежувати
відвідування та активність його користувачів, а також розпізнавати переваги користувачів, коли
вони знову повертаються на сайт, на підставі вчинених ними раніше дій.
Існують «сесійні» і «постійні» cookies. Сесійні файли cookie видаляються остаточно (без
можливості відновлення), як тільки ви закриваєте браузер. Постійні файли cookie зберігаються до
закінчення терміну їх дії, а потім автоматично видаляються вашим браузером або ж зберігаються
до тих пір, поки ви не видалите їх вручну.
Деякі з файлів cookie, які ми використовуємо, вкрай необхідні для правильної роботи нашого вебсайту. Тому ми не просимо вашої згоди на їх розміщення. Ми завжди будемо питати вашої згоди
для того, щоб використовувати ті файли cookies, які не є вкрай необхідними.
Більшість веб-браузерів автоматично приймають використання файлів cookie, але при цьому
надають засоби управління, які дозволяють блокувати або видаляти їх. Інструкції з блокування або

видалення файлів cookie можна знайти в документації по конфіденційності вашого браузера або в
довідковій документації.
Як контролювати файли cookie?
Якщо ви не хочете більше отримувати файли cookie або якщо ви хочете, щоб вас інформували про
отримання cookie, налаштуйте ваш браузер відповідно. Однак, якщо ви вимкніть всі файли cookie,
dи не зможете скористатися деякими сервісами і функціями сайту.
Більш докладно про файлах cookie в популярних пошукових системах ви можете подивитися за
наступними посиланнями:
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://yandex.com/legal/privacy/
Про налаштуваннях в популярних браузерах можна дізнатися за наступними посиланнями:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-10
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

