ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Останнє оновлення 28 квітня 2021 р.
Дякуємо, що вибрали бути частиною нашої спільноти у ТОВ “В-Арт” ("Компанія", "ми", "нам" або
"наша"). Ми прагнемо захистити вашу особисту інформацію та ваше право на конфіденційність. Якщо
у вас є які-небудь запитання або сумніви щодо цього повідомлення про конфіденційність або нашої
практики щодо вашої особистої інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою info@v-art.digital.
Коли ви користуєтесь нашим мобільним додатком та вебсайтом, залежно від обставин
("Додаток"/”Вебсайт”) і, загальніше, користуєтесь будь-якою з наших послуг ("Послуги", до яких
входить додаток та вебсайт), ми вдячні, що Ви довіряєте нам свою особисту інформацію . Ми дуже
серйозно ставимось до вашої конфіденційності. У цьому повідомленні про конфіденційність ми
прагнемо пояснити вам якомога чіткіше, яку інформацію ми збираємо, як ми її використовуємо та які
права ви маєте щодо неї. Сподіваємось, вам знадобиться трохи часу, щоб уважно прочитати його,
оскільки це важливо. Якщо в цьому повідомленні про конфіденційність є якісь умови, з якими ви не
згодні, негайно припиніть використання наших Послуг.
Це повідомлення про конфіденційність стосується всієї інформації, зібраної за допомогою наших
Послуг (яка, як описано вище, включає наш Додаток та Вебсайт), а також будь-яких супутніх послуг,
продажів, маркетингу або подій.
Будь ласка, уважно прочитайте це повідомлення про конфіденційність, оскільки воно допоможе вам
зрозуміти, що ми робимо з інформацією, яку ми збираємо.
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1. ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МИ ЗБИРАЄМО?
Особисту інформацію, яку ви нам розкриваєте
У декількох словах: ми збираємо інформацію, яку ви нам надаєте.
Ми збираємо особисту інформацію, яку ви нам добровільно надаєте під час реєстрації в Додатку та на
та Вебсайті, виражаєте зацікавленість в отриманні інформації про нас або наші продукти та Послуги,
коли ви берете участь у заходах в Додатку та на Вебсайті або іншим чином, коли зв’язуєтесь з нами.
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Персональна інформація, яку ми збираємо, залежить від контексту вашої взаємодії з нами та Додатком
та Вебсайтом, вибору, який ви робите, та продуктів та функцій, якими ви користуєтесь. Персональна
інформація, яку ми збираємо, може включати наступне:
Персональна інформація, надана вами. Ми збираємо імена; номери телефонів; адреси електронної
пошти; посади; імена користувачів; паролі; адреси виставлення рахунків; та іншу подібну
інформацію.
Дані входу в соціальні мережі. Ми можемо надати вам можливість зареєструватися у нас,
використовуючи дані вашого існуючого облікового запису в соціальних мережах, як, наприклад, ваш
обліковий запис Facebook, Twitter або інший соціальний медіа. Якщо ви вирішите зареєструватися
таким чином, ми будемо збирати інформацію, описану в розділі "ЯК МИ ОБХОДІМОСЯ З ВАШИМИ
СОЦІАЛЬНИМИ ЛОГІНАМИ" нижче.
Вся особиста інформація, яку ви надаєте нам, повинна бути правдивою, повною та точною, і ви повинні
повідомляти нас про будь-які зміни до такої особистої інформації.
Інформація збирається автоматично
У декількох словах: певна інформація - наприклад, адреса вашого Інтернет-протоколу (IP) та / або
характеристики браузера та пристрою - збирається автоматично, коли ви відвідуєте наш додаток та
вебсайт.
Ми автоматично збираємо певну інформацію, коли ви відвідуєте додаток та вебсайт, користуєтесь ним
або досліджуєте Арр. Ця інформація не розкриває вашу конкретну особу (наприклад, ваше ім’я або
контактну інформацію), але може включати інформацію про пристрій та використання, наприклад,
вашу IP-адресу, характеристики браузера та пристрою, операційну систему, мовні налаштування,
посилання на URL-адреси, назву пристрою, країну, місцезнаходження, інформацію про те, хто і коли
ви використовуєте наш додаток та вебсайт, та іншу технічну інформацію. Ця інформація в першу чергу
потрібна для забезпечення безпеки та роботи нашого додатка та вебсайту, а також для внутрішньої
аналітики та звітності.
Як і багато підприємств, ми також збираємо інформацію за допомогою файлів cookies та подібних
технологій.
Інформація, яку ми збираємо, включає:
■ Журнал та дані про використання. Дані журналу та використання - це інформація, пов’язана зі
службою, діагностичним використанням та продуктивністю, яку наші сервери автоматично збирають,
коли ви отримуєте доступ до нашого додатку та вебсайту або користуєтесь нею, і яку ми записуємо у
файли журналів. Залежно від того, як ви взаємодієте з нами, ці дані журналу можуть включати вашу
IP-адресу, інформацію про пристрій, тип браузера та налаштування, а також інформацію про вашу
активність у програмі (наприклад, позначки дати / часу, пов’язані з вашим використанням, переглянуті
сторінки та файли, пошукові запити та інші дії, які ви вживаєте, наприклад, які функції ви
використовуєте), інформацію про події пристрою (наприклад, про системну активність, звіти про
помилки (іноді їх називають «дампами аварійного завершення роботи») та налаштування
обладнання).
■ Дані пристрою. Ми збираємо дані пристрою, такі як інформація про ваш комп’ютер, телефон,
планшет чи інший пристрій, який ви використовуєте для доступу до програми. Залежно від
використовуваного пристрою, дані цього пристрою можуть містити таку інформацію, як ваша IP-адреса
(або проксі-сервер), ідентифікаційні номери програм пристрою, місцезнаходження, тип браузера,
модель обладнання постачальника послуг Інтернету та / або оператора мобільного зв'язку,
інформацію про конфігурацію операційної системи.
■ Дані про місцезнаходження.
Ми збираємо такі інформаційні дані, як інформація про
місцезнаходження вашого пристрою, які можуть бути точними або неточними. Скільки інформації ми
збираємо, залежить від типу налаштувань пристрою, який ви використовуєте для доступу до програми.
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Наприклад, ми можемо використовувати GPS та інші технології для збору даних про геолокацію, які
повідомляють нам ваше поточне місцезнаходження (на основі вашої IP-адреси). Ви можете відмовити
нам у дозволі збирати цю інформацію, відмовляючи у доступі до інформації або відключаючи
налаштування місцеположення на своєму пристрої. Однак зверніть увагу, що якщо ви вирішите
відмовитись, ви не зможете використовувати певні аспекти Послуг.
Інформація, зібрана через наш додаток та вебсайт.
У декількох словах: ми збираємо інформацію про ваш мобільний пристрій, push-сповіщення, коли ви
використовуєте наш додаток та вебсайт.
Якщо ви використовуєте наш додаток та вебсайт, ми також збираємо таку інформацію:
■ Дані мобільних пристроїв. Ми автоматично збираємо інформацію про пристрій (наприклад,
ідентифікатор вашого мобільного пристрою, модель та виробник), операційну систему, інформацію
про версію та інформацію про конфігурацію системи, ідентифікаційні номери пристрою та програми,
тип і версію браузера, модель обладнання, постачальника послуг Інтернету та / або оператора
мобільного зв’язку, та адресу Інтернет-протоколу (IP) (або проксі-сервер). Якщо ви використовуєте
наш додаток та вебсайт, ми також можемо збирати інформацію про телефонну мережу, пов'язану з
вашим мобільним пристроєм, операційну систему або платформу вашого мобільного пристрою, тип
мобільного пристрою, який ви використовуєте, унікальний ідентифікатор вашого мобільного пристрою
та інформацію про функції наш додаток та вебсайт, до якого ви отримували доступ.
■ Push-сповіщення. Ми можемо попросити надіслати вам push-сповіщення щодо вашого облікового
запису або деяких функцій програми. Якщо ви хочете відмовитись від отримання таких типів зв’язку,
ви можете вимкнути їх у налаштуваннях свого пристрою.
Інформація в першу чергу потрібна для забезпечення безпеки та роботи нашого додатка та вебсайту,
для усунення несправностей та для внутрішньої аналітики та звітності.
2. ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ВАШУ ІНФОРМАЦІЮ?
Коротко: ми обробляємо вашу інформацію для цілей, виходячи із законних ділових інтересів,
виконання нашого з вами контракту, дотримання наших юридичних зобов’язань та / або вашої
згоди.
Ми використовуємо особисту інформацію, зібрану за допомогою нашого Додатку та Вебсайту для
різних ділових цілей, описаних нижче. Ми обробляємо вашу персональну інформацію для цих цілей,
спираючись на наші законні ділові інтереси, з метою укласти або виконати з вами договір за вашою
згодою та / або для дотримання наших юридичних зобов’язань. Ми вказуємо конкретні підстави
обробки, на які ми покладаємось, біля кожної з цілей, перелічених нижче.
Ми використовуємо інформацію, яку збираємо або отримуємо:
■ Сприяти створенню облікового запису та входу в систему. Якщо ви вирішите зв’язати свій обліковий
запис з нами зі стороннім обліковим записом (наприклад, вашим обліковим записом Google або
Facebook), ми використовуємо інформацію, яку ви дозволили нам збирати від цих третіх сторін, щоб
полегшити створення облікового запису та процес входу в систему для виконання контракту. Для
отримання додаткової інформації див. Розділ нижче "ЯК МИ ОБХОДИМОСЯ З ВАШИМИ
СОЦІАЛЬНИМИ ЛОГІНАМИ"
■ Розміщувати відгуки. Ми розміщуємо відгуки в нашому додатку та на вебсайті, які можуть містити
особисту інформацію. Перед розміщенням відгуку ми отримаємо вашу згоду на використання вашого
імені та згоду відгуку. Якщо ви бажаєте оновити або видалити свій відгук, зв’яжіться з нами за адресою
info@v-art.digital та обов’язково вкажіть своє ім’я, місцезнаходження відгуку та контактну інформацію.
■ Запитувати відгук. Ми можемо використовувати вашу інформацію для запитування зворотнього
зв’язку та зв’язку з вами щодо використання нашої програми.
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■ Щоб забезпечити комунікацію між користувачами. Ми можемо використовувати вашу інформацію
для того, щоб надати зв’язок між користувачами за згодою кожного користувача.
■ Для управління обліковими записами користувачів. Ми можемо використовувати вашу інформацію
для управління нашим обліковим записом та підтримання його в робочому стані.
■ Надіслати вам адміністративну інформацію. Ми можемо використовувати вашу особисту
інформацію для надсилання вам інформації про продукт, послугу та нові функції та / або інформацію
про зміни наших умов, положень та політики.
■ Для захисту наших Послуг. Ми можемо використовувати вашу інформацію як частину наших зусиль,
щоб захистити наш додаток та вебсайт(наприклад, для моніторингу та запобігання шахрайству).
■ Застосовувати наші умови та політику для комерційних цілей, дотримуватись законодавчих та
нормативних вимог або у зв'язку з нашим контрактом.
■ Відповідати на юридичні запити та запобігати шкоді. Якщо ми отримаємо повістку в суд або інший
юридичний запит, можливо, нам доведеться перевірити дані, які ми маємо, щоб визначити, як
відповісти.
■ Виконуйте свої замовлення та керуйте ними. Ми можемо використовувати вашу інформацію для
виконання ваших замовлень, платежів, повернення та обміну, здійснених через додаток та вебсайт,
та управління ними.
■ Надавати та сприяти наданню послуг користувачеві. Ми можемо використовувати вашу інформацію
для надання вам необхідної послуги.
■ Відповідати на запити користувачів / пропонувати підтримку користувачам.
Ми можемо
використовувати вашу інформацію для реагування на ваші запити та вирішення будь-яких потенційних
проблем, які можуть виникнути у вас із використанням наших Послуг.
■ Надіслати вам маркетингові та рекламні повідомлення. Ми та / або наші сторонні маркетингові
партнери можемо використовувати особисту інформацію, яку ви нам надсилаєте, для наших
маркетингових цілей, якщо це відповідає вашим маркетинговим уподобанням.
Наприклад,
висловлюючи зацікавленість в отриманні інформації про нас або нашому Додатку та Вебсайті, підписці
на маркетинг чи іншому зв’язку з нами, ми збиратимемо від вас особисту інформацію. Ви можете будьколи відмовитись від наших маркетингових електронних листів (див. "ЯКІ ВАШІ ПРАВА НА
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ" нижче).
■ Надавати вам цільову рекламу. Ми можемо використовувати вашу інформацію для розробки та
відображення персоналізованого вмісту та реклами (і співпраці з третіми сторонами, які роблять це) з
урахуванням ваших інтересів та / або місцезнаходження та для оцінки її ефективності.
■ Для інших ділових цілей. Ми можемо використовувати вашу інформацію для інших комерційних
цілей, таких як аналіз даних, виявлення тенденцій використання, визначення ефективності наших
рекламних кампаній, а також для оцінки та вдосконалення нашого додатка та вебсайту, продуктів,
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маркетингу та вашого досвіду. Ми можемо використовувати та зберігати цю інформацію в сукупній та
анонімній формі, щоб вона не була пов'язана з окремими кінцевими користувачами та не включала
особисту інформацію. Ми не будемо використовувати особисту інформацію, що ідентифікує особу,
без вашої згоди.
3. ЧИ БУДЕ ВАША ІНФОРМАЦІЯ РОЗКРИТА КОМУ-НЕБУДЬ?
Коротко: ми ділимося інформацією лише за вашою згодою, для дотримання законів, надання вам
послуг, захисту ваших прав або виконання ділових зобов’язань.
Ми можемо обробляти або ділитися вашими даними, які ми зберігаємо, на основі такої правової бази:
■ Згода: ми можемо обробляти ваші дані, якщо ви дали нам конкретну згоду на використання вашої
особистої інформації з певною метою.
■ Законні інтереси: ми можемо обробляти ваші дані, коли це є достатньо необхідним для досягнення
наших законних ділових інтересів.
■ Виконання контракту: Якщо ми уклали з вами контракт, ми можемо обробляти вашу особисту
інформацію для виконання умов нашого контракту.
■ Юридичні зобов’язання: ми можемо розкрити вашу інформацію там, де це вимагається законом,
щоб виконати чинне законодавство, урядові запити, судовий розгляд, судовий наказ або судовий
процес, наприклад, у відповідь на судовий наказ або повістку в суд (у тому числі у відповідь державним
органам щодо дотримання вимог національної безпеки чи правоохоронним органам).
■ Життєво важливі інтереси: ми можемо розкривати вашу інформацію там, де вважаємо за необхідне
провести розслідування, запобігти або вжити заходів щодо потенційних порушень нашої політики,
підозр на шахрайство, ситуацій, що включають потенційну загрозу безпеці будь-якої особи та
незаконну діяльність, або як докази у судовому процесі, в якому ми беремо участь.
Більш конкретно, нам може знадобитися обробити ваші дані або поділитися вашою особистою
інформацією в таких ситуаціях:
■ Передача бізнесу. Ми можемо ділитися або передавати вашу інформацію у зв'язку з будь-якими
злиттями, продажем активів компанії, фінансуванням або придбанням всього або частини нашого
бізнесу іншій компанії або під час переговорів з нею.
■ Партнери. Ми можемо передавати вашу інформацію нашим філіям, і в цьому випадку ми
вимагатимемо, щоб ці філії виконували це повідомлення про конфіденційність. Афілійовані особи
включають нашу материнську компанію та будь-які дочірні компанії, партнери спільних підприємств
або інші компанії, які ми контролюємо або є під загальним контролем з нами.
■ Ділові партнери. Ми можемо передавати вашу інформацію нашим діловим партнерам, щоб
запропонувати вам певні товари, послуги чи акції.
Ми повідомляємо вам, що ваша інформація може передаватися, зберігатися та оброблятися нами у
наших закладах та тими третіми сторонами, яким ми можемо передавати вашу особисту інформацію,
включаючи, але не обмежуючись цим:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (сервери орендовані нами в Council
Bluffs, штат Айова, США).
4. ЧИ ВИКОРИСТОВУЄМО МИ COOKIES ТА ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСЛІДЖЕННЯ?
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Коротко: ми можемо використовувати файли cookies та інші технології відстеження для збору та
зберігання вашої інформації.
Ми можемо використовувати файли cookies та подібні технології відстеження (наприклад, веб-маяки
та пікселі) для доступу або зберігання інформації. Конкретна інформація про те, як ми використовуємо
такі технології та як ви можете відмовитись від певних файлів cookies, викладена в нашому
Повідомленні про файли cookies.
5. ЯК МИ ОБХОДИМОСЯ З ВАШИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ЛОГІНАМИ?
Коротко: якщо ви вирішите зареєструватися або увійти до наших служб за допомогою облікового
запису соціальних мереж, ми можемо мати доступ до певної інформації про вас.
Наш додаток та вебсайт пропонує вам можливість реєструватися та входити, використовуючи дані
вашого стороннього облікового запису в соціальних мережах (наприклад, ваші логіни на Facebook або
Twitter). Якщо ви вирішите це зробити, ми отримаємо певну інформацію про вас від вашого
постачальника соціальних мереж. Інформація про профіль, яку ми отримуємо, може відрізнятися
залежно від відповідного постачальника соціальних мереж, але часто включатиме ваше ім’я, адресу
електронної пошти, список друзів, зображення профілю, а також іншу інформацію, яку ви вирішите
опублікувати на такій платформі соціальних медіа.
Ми будемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо, лише для цілей, описаних у цьому
повідомленні про конфіденційність або ясних для вас інших у відповідному додатку та вебсайті.
Зверніть увагу, що ми не контролюємо та не несемо відповідальність за інше використання вашої
особистої інформації вашим стороннім постачальником соціальних мереж. Ми рекомендуємо вам
переглянути їх повідомлення про конфіденційність, щоб зрозуміти, як вони збирають, використовують
та діляться вашою особистою інформацією, а також як ви можете встановити свої налаштування
конфіденційності на своїх сайтах та в додатках.
6. ЧИ ВАША ІНФОРМАЦІЯ ПЕРЕДАЄТЬСЯ МІЖНАРОДНО?
Коротко: ми можемо передавати, зберігати та обробляти вашу інформацію в інших країнах, окрім
вашої.
Наші сервери знаходяться у Council Bluffs, штат Айова, СШA. Якщо ви отримуєте доступ до нашого
додатку та вебсайту за межами України, майте на увазі, що ваша інформація може передаватися,
зберігатися та оброблятися нами у наших закладах та тими третіми сторонами, з якими ми можемо
ділитися вашою особистою інформацією (див. "ЧИ БУДЕ ВАША ІНФОРМАЦІЯ РОЗКРИТА КОМУНЕБУДЬ? "Вище), в Україні та інших країнах.
Якщо ви є резидентом Європейського економічного простору, то ці країни можуть не обов'язково мати
закони про захист даних або інші подібні закони, такі вичерпні, як закони вашої країни. Однак ми
вживемо всіх необхідних заходів для захисту вашої особистої інформації відповідно до цього
повідомлення про конфіденційність та чинного законодавства.
Стандартні договірні положення Європейської комісії:
Ми запровадили заходи щодо захисту вашої особистої інформації, зокрема, використовуючи
Стандартні договірні положення Європейської Комісії для передачі особистої інформації між нашими
компаніями групи та між нами та нашими сторонніми постачальниками. Ці пункти вимагають від усіх
одержувачів захисту всієї особистої інформації, яку вони обробляють, що походить з ЄЕЗ, відповідно
до європейських законів та нормативних актів про захист даних. Наші стандартні договірні положення
можуть бути надані за запитом. Ми застосували подібні відповідні запобіжні заходи з нашими
сторонніми постачальниками послуг та партнерами, і додаткові деталі можуть бути надані за запитом.
7. ЯКА НАША ПОЗИЦІЯ НА САЙТАХ ТРЕТІХ СТОРОН?
Коротко: ми не несемо відповідальності за безпеку будь-якої інформації, якою ви ділитесь зі
сторонніми постачальниками, які рекламують, але не пов'язані з нашим додатком та вебсайтом.
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Додаток та вебсайт може містити рекламу третіх сторін, які не пов’язані з нами, і які можуть посилатись
на інші веб-сайти, онлайн-сервіси або мобільні програми. Ми не можемо гарантувати безпеку та
конфіденційність даних, які ви надаєте третім особам. Будь-які дані, зібрані третіми сторонами, не
охоплюються цим Повідомленням про конфіденційність. Ми не несемо відповідальності за вміст або
практики конфіденційності та безпеки будь-яких третіх сторін, включаючи інші веб-сайти, послуги або
програми, які можуть бути пов’язані з додатком та вебсайтом або з нього. Вам слід переглянути
політику таких третіх сторін і зв’язатися з ними безпосередньо, щоб ми відповіли на ваші запитання.
8. СКІЛЬКИ МИ ЗБЕРІГАЄМО ВАШУ ІНФОРМАЦІЮ?
Коротко: ми зберігаємо вашу інформацію стільки часу, скільки потрібно для досягнення цілей,
зазначених у цьому повідомленні про конфіденційність, якщо інше не передбачено законом.
Ми зберігатимемо вашу особисту інформацію лише стільки, скільки це необхідно для цілей,
зазначених у цьому повідомленні про конфіденційність, якщо тільки довший термін зберігання не
вимагається або не дозволяється законодавством (наприклад, податкові, бухгалтерські чи інші
законодавчі вимоги). Жодна мета цього повідомлення не вимагатиме від нас збереження вашої
особистої інформації довше, ніж той період часу, протягом якого користувачі мають у нас обліковий
запис.
Коли у нас немає постійної законної потреби обробляти вашу особисту інформацію, ми або видалимо,
або анонімуємо таку інформацію, або, якщо це неможливо (наприклад, оскільки ваша особиста
інформація зберігалася в резервних архівах), ми будемо надійно зберігати вашу особисту інформацію
та ізолюємо її від будь-якої подальшої обробки, поки не стане можливим видалення.
9. ЯК МИ ЗАБЕСПЕЧЮЄМО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ?
Коротко: ми прагнемо захистити вашу особисту інформацію за допомогою системи організаційних
та технічних заходів безпеки.
Ми застосували відповідні технічні та організаційні заходи безпеки, створені захистити безпеку будьякої особистої інформації, яку ми обробляємо. Однак, незважаючи на наші гарантії та намагання
захистити вашу інформацію, жодна електронна передача через Інтернет або технологія зберігання
інформації не може бути на 100% безпечною, тому ми не можемо пообіцяти або гарантувати, що
хакери, кіберзлочинці чи інші сторонні особи не будуть здатні вразити нашу безпеку та неналежним
чином збирати, отримувати доступ, красти або модифікувати вашу інформацію. Незважаючи на те,
що ми зробимо все можливе, щоб захистити вашу особисту інформацію, передача особистої
інформації до нашого додатку та вебсайту та з нього здійснюється на ваш страх і ризик. Ви повинні
отримувати доступ до програми лише в безпечному середовищі.
10. МИ ЗБИРАЄМО ІНФОРМАЦІЮ У НЕПОВНОЛІТНИХ?
Коротко: Ми свідомо не збираємо дані у дітей та не продаємо їх до 18 років.
Ми свідомо не збираємо дані та не продаємо їх дітям до 18 років. Використовуючи програму, ви
заявляєте, що вам щонайменше 18 років або що ви є батьком або опікуном такої неповнолітньої особи
та погоджуєтесь на використання додатка та вебсайту такою неповнолітньою особою. Якщо ми
дізнаємося, що особиста інформація користувачів, які не досягли 18-річного віку, була зібрана, ми
деактивуємо обліковий запис і вживемо розумних заходів для негайного видалення таких даних із
наших записів. Якщо вам стають відомими будь-які дані, які ми могли зібрати від дітей віком до 18
років, зв’яжіться з нами за адресою info@v-art.digital.
11. ЯКІ ВАШІ ПРАВА НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ?
Коротко: У деяких регіонах, таких як Європейський економічний простір, ви маєте права, що
дозволяють вам отримати більший доступ до вашої особистої інформації та контролю над нею.
Ви можете переглянути, змінити або припинити свій обліковий запис у будь-який час.
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У деяких регіонах (наприклад, Європейський економічний простір) ви маєте певні права відповідно до
чинного законодавства про захист даних. Вони можуть включати право (i) вимагати доступ та
отримати копію вашої особистої інформації, (ii) вимагати виправлення або видалення; (iii) обмежити
обробку вашої особистої інформації; та (iv), якщо це можливо, щодо переносимості даних. За певних
обставин ви також можете мати право заперечити проти обробки вашої особистої інформації. Щоб
зробити такий запит, використовуйте контактні дані, наведені нижче. Ми розглянемо будь-який запит
та будемо діяти відповідно до чинного законодавства про захист даних.
Якщо ми покладаємось на вашу згоду на обробку вашої особистої інформації, ви маєте право в будьякий час відкликати свою згоду. Однак зауважте, що це не вплине на законність обробки до її
відкликання, а також не вплине на обробку вашої особистої інформації, проведену з урахуванням
законних підстав обробки, окрім згоди.
Якщо ви проживаєте в Європейському економічному просторі і вважаєте, що ми незаконно
обробляємо вашу особисту інформацію, ви також маєте право подати скаргу до місцевого
контролюючого органу з питань захисту даних. Ви можете знайти їх контактні дані тут:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Якщо ви проживаєте у Швейцарії, контактні дані органів захисту даних доступні тут:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Якщо у вас є питання або коментарі щодо ваших прав на конфіденційність, ви можете надіслати нам
електронного листа за адресою info@v-art.digital.
Інформація про реєстрацію
Якщо ви хочете в будь-який час переглянути або змінити інформацію у своєму обліковому записі або
закрити свій обліковий запис, ви можете:
■ Зв’язатися з нами, використовуючи надану контактну інформацію.
На ваш запит на припинення дії вашого облікового запису ми деактивуємо або видалимо ваш рахунок
та інформацію з наших активних баз даних. Однак ми можемо зберігати певну інформацію у своїх
файлах, щоб запобігти шахрайству, усунути проблеми, допомогти у проведенні будь-яких
розслідувань, забезпечити виконання наших Умов використання та / або виконати відповідні
законодавчі вимоги.
Відмова від маркетингу електронною поштою: Ви можете будь-коли скасувати підписку на наш
маркетинговий список електронної пошти, натиснувши посилання на скасування підписки в
електронних листах, які ми надсилаємо, або зв’язавшись із нами, використовуючи деталі, наведені
нижче. Потім вас буде видалено зі списку маркетингових адрес електронної пошти - однак, ми все
одно можемо з вами спілкуватися, наприклад, щоб надіслати вам електронні листи, пов’язані зі
службою, необхідні для адміністрування та використання вашого облікового запису, відповіді на
запити на обслуговування або для інших немаркетингових цілей. Щоб відмовитись у іншому випадку,
ви можете:
■ Отримайте доступ до налаштувань свого облікового запису та оновіть свої налаштування.
■ Зв’яжіться з нами, використовуючи надану контактну інформацію.
12. ЧИ МАЮТЬ ЖИТЕЛІ КАЛІФОРНІЇ СПЕЦИФІЧНІ ПРАВА НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ?
Коротко: Так, якщо ви резидент Каліфорнії, вам надаються конкретні права щодо доступу до вашої
особистої інформації.
Розділ 1798.83 Каліфорнійського цивільного кодексу, також відомий як закон “Shine The Light”,
дозволяє нашим користувачам, які проживають в Каліфорнії, один раз на рік безкоштовно запитувати
та отримувати інформацію про категорії персональних даних (якщо такі є) розголошені третім особам
для цілей прямого маркетингу, а також імена та адреси всіх третіх сторін, яким ми передавали
особисту інформацію в безпосередньо попередньому календарному році. Якщо ви проживаєте в
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Каліфорнії і хочете зробити такий запит, надішліть його у письмовій формі, використовуючи контактну
інформацію, вказану нижче.
Якщо вам менше 18 років, ви проживаєте в Каліфорнії і маєте зареєстрований обліковий запис у
програмі, ви маєте право вимагати видалення небажаних даних, які ви публічно публікуєте в додатку
та вебсайті. Щоб подати запит на видалення таких даних, зв’яжіться з нами, використовуючи контактну
інформацію, вказану нижче, та включіть електронну адресу, пов’язану з вашим обліковим записом, та
заяву про те, що ви проживаєте в Каліфорнії. Ми подбаємо про те, щоб дані не публікувались у
додатку та вебсайті, але майте на увазі, що дані можуть бути не повністю або у повному обсязі
видалені з усіх наших систем (наприклад, резервних копій тощо).
Повідомлення про конфіденційність CCPA
Кодекс правил штату Каліфорнія визначає "резидента" як:
(1) кожна особа, яка перебуває у штаті Каліфорнія не з тимчасової або тимчасової мети та
(2) кожна особа, яка проживає в штаті Каліфорнія, яка перебуває за межами штату Каліфорнія
тимчасово або з транзитних цілей
Усі інші особи визначаються як "нерезиденти".
Якщо це визначення поняття "резидент" стосується вас, то стосовно вашої особистої інформації
застосовуються певні права та обов'язки.
Які категорії особистої інформації ми збираємо?
Категорія

Приклади

Збирається

А. Ідентифікатори

Контактні дані, такі як справжнє ім'я, псевдонім,
поштова адреса, телефонний або мобільний
контактний номер, унікальний персональний
ідентифікатор, онлайн-ідентифікатор, адреса
Інтернет-протоколу, електронна адреса та ім'я
облікового запису

B.
Категорії
персональної
інформації, перелічені в статуті
Ім'я,
контактна
інформація,
освіта,
Каліфорнійських записів клієнтів
працевлаштування,
історія
зайнятості
та
фінансова інформація

так

ні

C.
Захищені
класифікаційні Стать і дата народження
характеристики
згідно
із
законодавством Каліфорнії або
федеральним законодавством

так

D. Комерційна інформація

Інформація про транзакції, історія покупок,
фінансові деталі та інформація про оплату

так

E. Біометрична інформація

Відбитки пальців і голосові відбитки

F. Інтернет або інша
мережева діяльність

G. Дані геолокації

подібна Історія перегляду, історія пошуку, поведінка в
Інтернеті, дані про інтереси та взаємодія з нашими
та іншими веб-сайтами, програмами, системами
та рекламою
Розташування пристрою

H. Звукова, електронна, візуальна, Зображення та аудіо, відео або записи дзвінків,
теплова, нюхова або подібна створені у зв'язку з нашою комерційною діяльністю
інформація
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ні
ні

так
ні

I. Професійна інформація
інформація,
пов’язана
працевлаштуванням
J. Інформація про освіту

або Детальні контактні дані для надання вам наших
з послуг на діловому рівні, назви посади, а також
історії роботи та професійної кваліфікації, якщо ви
подаєте заявку на роботу до нас
Записи учнів та інформація про довідники

К. Висновки, зроблені з іншої Висновки, зроблені з будь-якої зібраної особистої
особистої інформації
інформації, перерахованої вище, для створення
профілю або резюме про, наприклад, уподобання
та характеристики людини

ні

ні
ні

Ми також можемо збирати іншу особисту інформацію за межами цих категорій у випадках, коли ви
взаємодієте з нами особисто, в Інтернеті або по телефону або поштою в контексті:
■ Отримання допомоги через наші канали підтримки клієнтів
■ Участь в опитуваннях або конкурсах клієнтів; і
■ Сприяння наданню наших Послуг та відповіді на ваші запити
Як ми використовуємо та ділимось вашою особистою інформацією?
Більше інформації про наші практики збору та обміну даними можна знайти в цьому повідомленні про
конфіденційність.
Ви можете зв’язатися з нами електронною поштою за адресою info@v-art.digital або посилаючись на
контактні дані внизу цього документа.
Якщо ви використовуєте уповноваженого агента для реалізації свого права на відмову, ми можемо
відмовити у задоволенні запиту, якщо уповноважений агент не надасть підтвердження того, що він
дістав повноваження діяти від вашого імені.
Чи буде ваша інформація передана ще комусь?
Ми можемо розкрити вашу особисту інформацію нашим постачальникам послуг відповідно до
письмового договору між нами та кожним постачальником послуг. Кожен постачальник послуг є
комерційною організацією, яка обробляє інформацію від нашого імені.
Ми можемо використовувати вашу особисту інформацію для власних комерційних цілей, наприклад,
для проведення внутрішніх досліджень з метою технологічного розвитку та демонстрації. Це не
вважається "продажем" ваших персональних даних.
ТОВ “V-Art” надалі не продаватиме особисту інформацію, що належить відвідувачам веб-сайтів,
користувачам та іншим споживачам.
Ваші права щодо ваших персональних даних
Право вимагати видалення даних - Запит на видалення
Ви можете попросити видалити вашу особисту інформацію. Якщо ви попросите нас видалити вашу
особисту інформацію, ми будемо поважати ваш запит та видалимо вашу особисту інформацію за
умови певних винятків, передбачених законодавством, таких як (але не обмежуючись) здійснення
іншим споживачем свого права на свободу слова, наші вимоги дотримання, що випливають із
юридичного зобов’язання або будь-якої обробки, яка може знадобитися для захисту від незаконної
діяльності.
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Право бути проінформованим - Прохання знати
Залежно від обставин ви маєте право знати:
■ чи збираємо та використовуємо вашу особисту інформацію;
■ категорії особистої інформації, яку ми збираємо;
■ цілі, для яких використовується зібрана особиста інформація;
■ чи продаємо ми вашу особисту інформацію третім особам;
■ категорії особистої інформації, яку ми продали або розголошували з комерційною метою;
■ категорії третіх осіб, яким особиста інформація була продана або розкрита з комерційною метою; і
■ бізнес чи комерційна мета збору або продажу особистої інформації.
Відповідно до чинного законодавства ми не зобов’язані надавати або видаляти інформацію про
споживача, яка не визначається у відповідь на запит споживача, або повторно ідентифікувати окремі
дані для перевірки запиту споживача.
Право на недискримінацію за здійснення прав споживача на конфіденційність
Ми не будемо дискримінувати вас, якщо ви реалізуєте свої права на конфіденційність.
Процес перевірки
Отримавши ваш запит, нам потрібно буде підтвердити вашу особу, щоб визначити, що ви та сама
особа, про яку ми маємо інформацію в нашій системі. Ці зусилля з перевірки вимагають від нас
просити вас надати інформацію, щоб ми могли зіставити її з інформацією, яку ви нам раніше надавали.
Наприклад, залежно від типу запиту, який ви подаєте, ми можемо попросити вас надати певну
інформацію, щоб ми могли зіставити інформацію, яку ви надаєте, з інформацією, яку ми вже маємо у
справі, або ми могли зв’язатися з вами методом зв'язку (наприклад, телефоном або електронною
поштою), яку ви нам раніше надавали. Ми також можемо використовувати інші методи перевірки
відповідно до обставин.
Ми використовуватимемо лише особисту інформацію, надану у вашому запиті, для підтвердження
вашої особи чи повноважень для подання запиту. Наскільки це можливо, ми уникатимемо того, щоб
запитувати у вас додаткову інформацію для цілей перевірки. Якщо, однак, ми не можемо підтвердити
вашу особу з інформації, яку ми вже підтримуємо, ми можемо попросити вас надати додаткову
інформацію з метою підтвердження вашої особистості, а також з метою безпеки або запобігання
шахрайству. Ми видалимо таку додатково надану інформацію, як тільки закінчимо перевірку.
Інші права на конфіденційність
■ Ви можете заперечити проти обробки ваших персональних даних
■ Ви можете вимагати виправлення своїх персональних даних, якщо вони неправильні або більше не
релевантні, або попросити обмежити обробку даних
■ Ви можете призначити уповноваженого агента для подання запиту відповідно до CCPA від вашого
імені. Ми можемо відхилити запит уповноваженого агента, який не надає доказ того, що він був
дійсним уповноваженим діяти від вашого імені відповідно до CCPA.
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■ Ви можете попросити відмовитись від подальшого продажу Вашої особистої інформації третім
особам. Отримавши запит про відмову, ми будемо діяти за ним якомога швидше, доки це можливо,
але не пізніше ніж через 15 днів з дати подання запиту.
13. ЧИ МИ ОНОВЛЮЄМО ЦЕЙ ЗВІТ?
Коротко: Так, ми будемо оновлювати це повідомлення, якщо це буде необхідним для дотримання
відповідних законів.
Ми можемо час від часу оновлювати це повідомлення про конфіденційність. Оновлена версія буде
позначена оновленою датою «Переглянутої», і оновлена версія набуде чинності, як тільки вона стане
доступною. Якщо ми внесемо суттєві зміни в це повідомлення про конфіденційність, ми можемо
повідомити вас або помітно розмістивши повідомлення про такі зміни, або безпосередньо надіславши
повідомлення. Ми радимо вам часто переглядати це повідомлення про конфіденційність, щоб
отримати інформацію про те, як ми захищаємо вашу інформацію.
14. ЯК ВИ МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ З ПИТАНЬ ЦЬОГО ПОВІДОМЕННЯ?
Якщо у вас є запитання чи коментарі щодо цього повідомлення, ви можете надіслати нам електронного
листа за адресою info@v-art.digital або поштою на адресу:
ТОВ «В-Арт»
Адреса компанії: 61016, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Чернігівська, буд. 35-Б
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