
Політика конфіденційності 

A. Вступ 

1. Конфіденційність відвідувачів нашого веб-сайту дуже важлива для нас, і ми прагнемо його 

захищати. Ця політика пояснює, що ми робимо з вашою особистою інформацією. 

2. Згода на наше використання файлів cookie відповідно до умов цієї політики під час першого 

відвідування нашого веб-сайту дозволяє нам використовувати файли cookie щоразу, коли ви 

відвідуєте наш веб-сайт. 

Б. Як ми збираємо ваші персональні дані 

Можна збирати, зберігати та використовувати такі типи особистої інформації: 

1. Інформація про ваш комп'ютер, включаючи вашу IP-адресу, географічне розташування, тип і 

версію браузера та операційну систему 

2. Інформація про ваші відвідування та використання цього веб-сайту, включаючи джерело 

рефералу, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на веб-сайті. 

3. Інформація, яку ви вводите під час реєстрації на нашому веб-сайті, наприклад, веб-сайт 

електронної пошти. 

4. Інформація, яку ви вводите під час створення профілю на нашому веб-сайті. Наприклад, ваше 

ім’я, фотографії профілю, стать, день народження, стан відносин, інтереси та захоплення, деталі 

про освіту та дані про роботу. 

5. Інформація, яку ви вводите для налаштування підписки на наші електронні листи та / або 

інформаційні бюлетені. 

6. Інформація, яка генерується під час використання нашого веб-сайту, у тому числі коли, як часто 

та за яких обставин ви ним користуєтесь. 

7. Інформація, що стосується всього, що ви купуєте, послуг, які ви використовуєте, або транзакцій, 

які ви здійснюєте через наш веб-сайт, що включає ваше ім’я, адресу, номер телефону, електронну 

адресу та дані кредитної картки. 

8. Інформація, яку ви розміщуєте на нашому веб-сайті з наміром опублікувати в Інтернеті. 

9. Будь-яка інша особиста інформація, яку ви надсилаєте нам. 

В. Використання особистої інформації 

Особиста інформація, подана нам через наш веб-сайт, буде використовуватися для цілей, 

визначених у цій політиці, або на відповідних сторінках веб-сайту. Ми можемо використовувати 

вашу особисту інформацію для наступного: 

1. Адміністрація нашого веб-сайту та бізнесу 

2. Персоналізація нашого веб-сайту 

3. Увімкнення використання послуг, доступних на нашому веб-сайті 



4. Відправлення вам товарів, придбаних через наш веб-сайт 

5. Постачання послуг, придбаних через наш веб-сайт 

6. Надсилання виписок, рахунків-фактур та нагадувань про оплату та збирання платежів з вас. 

7. Надіслати вам маркетингові комунікаційні повідомлення 

8. Надсилання електронних повідомлень, які ви спеціально просили. 

9. Надсилаємо вам нашу електронну розсилку, якщо ви підписалися на неї (ви можете скасувати 

підписку в будь-який час). 

10. Надіслати вам маркетингові комунікації, що стосуються нашого бізнесу або бізнесу третіх осіб, 

які, на нашу думку, можуть зацікавити вас. 

11. Надання третім сторонам статистичної інформації про наших користувачів. 

12. Вирішення запитів та скарг, зроблених Вами або про Вас стосовно нашого веб-сайту 

13. Безпека нашого веб-сайту та запобігання шахрайству. 

14. Перевірка відповідності умовам та умовам, що регулюють використання нашого веб-сайту. 

15. Інші види використання. 

Якщо ви подасте особисту інформацію для публікації на нашому веб-сайті, ми опублікуємо та 

іншим чином використаємо цю інформацію відповідно до ліцензії, яку ви нам надаєте. 

Ваші налаштування конфіденційності можуть використовуватися для обмеження публікації вашої 

інформації на нашому веб-сайті та можуть бути скориговані за допомогою контролю 

конфіденційності на веб-сайті. 

Ми не будемо без вашої вираженої згоди надавати вашу особисту інформацію будь-якій третій 

стороні для їх прямого маркетингу або будь-якої іншої сторони. 

Г. Порядок використання Сайту 

1. Сайт http://metallum.com.ua/ дозволяє вам переглядати і завантажувати інформацію з нашого 

сайту виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати 

матеріали сайту, поширювати для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання 

інформації на інших сайтах або в комп’ютерних мережах забороняється. 

2.2. При реєстрації на сайті та оформленні замовлень, ви погоджуєтеся надати достовірну і точну 

інформацію про себе і свої контактні дані. Інтернет магазин Едельвіка залишає за собою право 

розсилки наших акційних пропозицій на ваш номер, вказаний в замовленні. 

2.3. В процесі реєстрації на сайті, ви отримуєте логін і пароль за безпеку, яких ви несете 

відповідальність. 

2.4. Ви можете звертатися до нас з питаннями, претензіями, побажаннями щодо поліпшення 

роботи, або з якоїсь іншої інформації. При цьому ви несете відповідальність, що дане звернення 

не є незаконним, загрозливим, не порушує авторські права, дискримінацію людей за будь-якою 

ознакою, а також не містить образи чи іншим чином порушує чинне законодавство України. 

http://metallum.com.ua/


Д. Розкриття особистої інформації 

Ми можемо розкривати вашу особисту інформацію будь-кому з наших співробітників, офіцерів, 

страховиків, професійних радників, агентів, постачальників або субпідрядників, як це розумно 

необхідно для цілей, визначених у цій політиці. 

Ми можемо розкрити вашу особисту інформацію будь-якому члену нашої групи компаній (це 

означає, що наші дочірні компанії, наша кінцева холдингова компанія та всі її дочірні компанії) як 

розумно необхідні для цілей, визначених у цій політиці. 

Ми можемо розкрити вашу особисту інформацію: 

1. в тій мірі, в якій нас вимагають зробити це законом; 

2. у зв'язку з будь-яким триваючим або перспективним судовим процесом; 

3. з метою встановлення, здійснення чи відстоювання наших законних прав (включаючи надання 

інформації іншим для запобігання шахрайству та зменшення кредитного ризику); 

4. покупцю (або потенційному покупцеві) будь-якого бізнесу чи активів, які ми продаємо (або 

плануємо); і 

5. будь-яка особа, на яку ми обґрунтовано віримо, може звернутися до суду чи іншого 

компетентного органу щодо розкриття цієї особистої інформації, коли, на наш розумний погляд, 

такий суд чи інстанція обгрунтовано може замовити розголошення цієї особистої інформації. 

За винятком випадків, передбачених цією політикою, ми не будемо надавати вашу особисту 

інформацію третім сторонам. 

Е. Міжнародні передачі даних 

1. Інформація, яку ми збираємо, може зберігатися, оброблятися та передаватися між будь-якою з 

країн, в яких ми працюємо, щоб ми могли використовувати інформацію відповідно до цієї 

політики. 

2. Інформація, яку ми збираємо, може бути передана наступним країнам, які не мають законів про 

захист даних, еквівалентних діючим в Європейському економічному просторі: Сполучені Штати 

Америки, Росія, Японія, Китай та Індія. 

3. Особиста інформація, яку ви публікуєте на нашому веб-сайті або надає для публікації на нашому 

веб-сайті, може бути доступною через Інтернет в усьому світі. Ми не можемо запобігти 

використанню та нецільовому використанню такої інформації іншими особами. 

 

4. Ви прямо погоджуєтесь на передачу особистої інформації, описану в цьому розділі F. 

Ж. Збереження особистої інформації 

1. У цьому розділі G викладено нашу політику та порядок збереження даних, розроблену таким 

чином, щоб забезпечити дотримання наших юридичних зобов’язань щодо збереження та 

видалення персональної інформації. 



2. Особиста інформація, яку ми обробляємо для будь-яких цілей або цілей, не може зберігатися 

довше, ніж це потрібно для цих цілей. 

3. Без шкоди для статті G-2, ми зазвичай видаляємо особисті дані, що належать до категорій, 

наведених нижче, на дату / час, зазначені нижче: 

а. тип особистих даних буде видалено {ENTER DATE / TIME}; і 

б. {ВВЕДІТЬ ДОДАТКОВІ ДАТИ / ЧАСИ}. 

4. Незважаючи на інші положення цього розділу G, ми зберігаємо документи (включаючи 

електронні документи), що містять персональні дані: 

а. в тій мірі, в якій нас вимагають зробити це законом; 

б. якщо ми вважаємо, що документи можуть мати відношення до будь-якого поточного чи 

майбутнього судочинства; і 

c. з метою встановлення, здійснення або захисту наших законних прав (включаючи надання 

інформації іншим для запобігання шахрайству та зменшення кредитного ризику). 

З. Безпека вашої особистої інформації 

1. Ми вживемо розумні технічні та організаційні заходи безпеки, щоб запобігти втраті, 

неправильному використанню чи зміні вашої особистої інформації. 

2. Ми зберігатимемо всю особисту інформацію, яку Ви надаєте, на наших захищених (захищених 

паролем і брандмауером) серверах. 

3. Усі електронні фінансові операції, укладені через наш веб-сайт, будуть захищені технологією 

шифрування. 

4. Ви усвідомлюєте, що передача інформації через Інтернет по суті не є безпечною, і ми не 

можемо гарантувати безпеку даних, що надсилаються через Інтернет. 

5. Ви несете відповідальність за збереження конфіденційного пароля, який ви використовуєте для 

доступу до нашого веб-сайту; ми не будемо просити вас вашого пароля (за винятком випадків, 

коли ви входите на наш веб-сайт). 

I. Поправки 

Ми можемо час від часу оновлювати цю політику, публікуючи нову версію на нашому веб-сайті. Ви 

повинні періодично перевіряти цю сторінку, щоб переконатися, що ви розумієте будь-які зміни в 

цій політиці. Ми можемо повідомити про зміни цієї політики електронною поштою або через 

систему приватних повідомлень на нашому веб-сайті. 

Й. Ваші права 

Ви можете доручити нам надати вам будь-яку особисту інформацію, яку ми маємо про вас; 

надання такої інформації буде залежати від наступного: 

1. сплата мита {ENTER FEE IF RELEVANT}; і 



2. надання відповідних доказів вашої особи ({ПРИМІТКИ ТЕКСТУ, ЩО ВИДАЛИТИ ВАШУ ПОЛІТИКУ з 

цією метою, ми зазвичай приймаємо фотокопію вашого паспорта, засвідчену нотаріально, та 

оригінал копії рахунку за комунальні послуги із зазначенням вашої поточної адреси}). 

Ми можемо відмовити особисту інформацію, яку ви запитуєте, у межах, дозволених 

законодавством. 

Ви можете в будь-який час доручити нам не обробляти вашу особисту інформацію для 

маркетингових цілей. 

На практиці ви зазвичай заздалегідь або прямо погоджуєтесь використовувати наше особисту 

інформацію для маркетингових цілей, або ми надамо вам можливість відмовитися від 

використання вашої особистої інформації для маркетингових цілей. 

К. Веб-сайти сторонніх організацій 

Наш веб-сайт включає гіперпосилання на сторонні сторони та детальну інформацію про них. Ми не 

контролюємо і не несемо відповідальності за політику конфіденційності та практики третіх сторін. 

Л. Оновлення інформації 

Будь ласка, повідомте нас, якщо особисту інформацію, яку ми маємо про вас, потрібно виправити 

чи оновити. 

М. Cookies 

Наш веб-сайт використовує файли cookie. Файл cookie - це файл, що містить ідентифікатор (рядок 

літер та цифр), який веб-сервер надсилає веб-браузеру та зберігає браузер. Потім ідентифікатор 

надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер вимагає від сервера сторінки. Файли 

cookie можуть бути як "стійкими" файлами cookie, так і "сеансовими" файлами cookie: стійкий 

файл cookie буде зберігатися веб-браузером і залишатиметься дійсним до встановленої дати його 

закінчення, якщо його не видалено користувачем до дати закінчення терміну дії; з іншого боку, 

cookie сеансу закінчується в кінці сеансу роботи користувача, коли веб-браузер закриється. Файли 

cookie, як правило, не містять будь-якої інформації, яка особисто ідентифікує користувача, але 

особиста інформація, яку ми зберігаємо про вас, може бути пов’язана з інформацією, що 

зберігається та отримується від файлів cookie. {ВИБІР ТОЧНОГО ФРАЗУВАННЯ На нашому веб-сайті 

ми використовуємо лише файли cookie сеансу / лише стійкі файли cookie / як сеанси, так і стійкі 

файли cookie.} 

1. Назви файлів cookie, які ми використовуємо на нашому веб-сайті, та цілі, для яких вони 

використовуються, викладені нижче: 

а. ми використовуємо Google Analytics і Adwords на нашому веб-сайті для розпізнавання 

комп'ютера, коли користувач {ВКЛЮЧИТЬ ВСІ ВИКОРИСТАННЯ, ЩО КОКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА 

ВАШІЙ САЙТІ, відвідуючи веб-сайт / відстежуючи користувачів, коли вони переходять на веб-сайт / 

дозволяють використовувати кошик на веб-сайті / покращити зручність використання веб-сайту / 

проаналізувати використання веб-сайту / адмініструвати веб-сайт / запобігти шахрайству та 

підвищити безпеку веб-сайту / персоналізувати веб-сайт для кожного користувача / цільових 

рекламних оголошень, які можуть представляти особливий інтерес для конкретних користувачів / 

опишіть цілі )}; 



2. Більшість браузерів дозволяють вам відмовитись приймати файли cookie (наприклад: 

а. в Internet Explorer (версія 10) ви можете блокувати файли cookie, використовуючи параметри 

керування файлами cookie, які доступні, натиснувши «Інструменти», «Параметри Інтернету», 

«Конфіденційність», а потім «Додатково»; 

б. у Firefox (версія 24) ви можете заблокувати всі файли cookie, натиснувши "Інструменти", 

"Параметри", "Конфіденційність", виберіть зі спадного меню пункт "Використовувати власні 

налаштування для історії" та зніміть галочку "Прийняти файли cookie з сайтів"; і 

c. у Chrome (версія 29) ви можете заблокувати всі файли cookie, відкривши меню "Налаштувати та 

керувати" та натиснувши "Налаштування", "Показати розширені налаштування" та "Налаштування 

вмісту", а потім вибрати "Блокувати сайти з налаштування будь-яких даних" "Під заголовком" 

Cookies ". 

Блокування всіх файлів cookie негативно вплине на зручність використання багатьох веб-сайтів. 

Якщо ви заблокуєте файли cookie, ви не зможете використовувати всі функції на нашому веб-сайті. 

3. Ви можете видалити файли cookie, які вже зберігаються на вашому комп’ютері - наприклад: 

а. в Internet Explorer (версія 10) потрібно видалити файли cookie вручну (інструкції щодо цього 

можна знайти на веб-сайті http://support.microsoft.com/kb/278835); 

б. у Firefox (версія 24) ви можете видалити файли cookie, натиснувши "Інструменти", "Параметри" 

та "Конфіденційність", потім виберіть "Використовувати власні налаштування для історії", натисніть 

"Показати файли cookie", а потім натисніть "Видалити всі файли cookie" ; і 

c. у Chrome (версія 29) ви можете видалити всі файли cookie, відкривши меню "Налаштувати та 

керувати" та натиснувши "Налаштування", "Показати розширені налаштування" та "Очистити дані 

веб-перегляду", а потім вибрати "Видалити файли cookie та інший сайт і плагінні дані ", перш ніж 

натиснути" Очистити дані веб-перегляду ". 

4. Видалення файлів cookie негативно вплине на зручність використання багатьох веб-сайтів. 

М. Джерело даного документу. 

Цей документ був створений за допомогою шаблону від SEQ Legal (seqlegal.com) та модифікований 

vpnMentor (www.vpnmentor.com) 

 


