Політика конфіденційності сайту svyato.rud.ua
(далі — «Політика»)
1. Загальні положення
Управління сайтом svyato.rud.ua (далі — Сайт) здійснює Акціонерне товариство
«Житомирський маслозавод», ТМ «Рудь». Місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Івана
Гонти, 4; код ЄДРПОУ: 00182863.
Ми з повагою ставимося до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб
(далі — Користувачів), які відвідали Сайт, і у зв'язку з цим прагнемо захищати
конфіденційність персональних даних і відомостей, тим самим створивши і забезпечивши
максимально комфортні й безпечні умови використання Сайту.
Подальше користування Сайтом означає, що Користувач приймає умови цієї Політики і бере
на себе відповідальність за її дотримання, а також дає свою згоду на збір та використання
своїх персональних даних у відповідності з цією Політикою конфіденційності.
2. Сфера дії Політики
Ця Політика поширюється виключно на цей Сайт і на інформацію, що збирається на цьому
Сайті. Вона не поширюється на жодні інші сайти і не застосовується до сайтів третіх осіб, які
можуть містити посилання на цей Сайт.
3. Володілець і розпорядник персональних даних
Володільцем персональних даних (далі — «Володілець») є Акціонерне товариство
«Житомирський маслозавод», ТМ «Рудь». Місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Івана
Гонти, 4; код ЄДРПОУ: 00182863.
Розпорядником персональних даних (далі — «Розпорядник») є ТОВ «Доріс Адвертайзинг»,
код ЄДРПОУ: 38074173. Місцезнаходження: 10002, м. Житомир, вул. Гагаріна, 47.
4. Збір і використання персональної інформації
Процес реєстрації Користувачів на Сайті передбачає надання персональної інформації про
Користувача. При цьому дані, що ідентифікують Користувача, в т. ч. пароль, є
конфіденційними. Ця інформація не продається / не передається третім особам ні за яких
обставин (виняток може бути зроблено тільки за рішенням суду, третейського суду).
5. Інформація, яку ми збираємо й обробляємо
●
●
●
●

ім'я, прізвище, псевдонім;
електронна адреса;
номер телефону;
будь-які інші персональні дані, які ви добровільно надаєте нам

6. Цілі обробки персональних даних
Ми збираємо і зберігаємо тільки ті персональні дані, які необхідні для комфортної взаємодії
Користувачів із Сайтом, а саме з метою:
● можливості Користувача брати участь у конкурсах у рамках функціоналу Сайту й
програми Свята Морозива;

●
●
●
●
●

ідентифікації та зв'язку;
надсилання повідомлень або інших інформаційних матеріалів і запитів;
проведення статистичних досліджень;
запобігання шахрайству;
індивідуалізації та прискорення роботи Користувача із Сайтом.

7. Використання персональних даних
Користувачі Сайту погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути в подальшому використані
Володільцем / Розпорядником без будь-яких часових обмежень, у тому числі з рекламними
цілями — для відправлення інформації, повідомлень тощо.
8. Розкриття персональних даних
Поширення персональних даних без згоди Користувача дозволяється у випадках, визначених
законом. Ми не перевіряємо достовірність отриманої про Користувачів інформації і не
контролюємо правосуб’єктність Користувачів.
9. Зміни у Політиці конфіденційності
Ми зберігаємо за собою право вносити зміни до цієї Політики в будь-який час та з будь-якої
причини без попереднього інформування Користувача Сайту. Будь-які зміни вводяться в дію з
моменту опублікування цієї Політики у новій редакції. Використовуючи Сайт, Користувач
підтверджує згоду з новими умовами Політики в редакції, чинній на момент використання
Сайту. Ми рекомендуємо регулярно знайомитися з цією Політикою, щоб бути в курсі будь-яких
змін і можливого порядку використання вашої інформації
10. Контакти
З усіх питань, які стосуються дотримання конфіденційності наших Користувачів, будь ласка,
звертайтеся: svyato@rud.ua.

