Політика конфіденційності сайту 
iron-stars.com.ua
(далі — Політика)

1. Загальні положення
Управління сайтом iron-stars.com.ua (далі — Сайт) здійснює компанія Iron Stars, що
знаходиться за адресою: 12441, смт Новогуйвинське, Житомирський р-н, Житомирська обл.,
вул. Заводська, 2.
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.
Ця Політика є обов’язковою частиною угоди між нами й Користувачем щодо використання
Сайту.
У цій Політиці встановлені:
а) сфера дії Політики;
б) володілець і розпорядник персональних даних;
в) цілі збору й обробки персональних даних;
г) склад персональних даних, які збираються;
д) використання файлів cookie;
е) джерела персональних даних;
ж) зберігання персональних даних;
з) захист персональних даних;
и) взаємодія з третіми особами стосовно персональних даних;
к) доступ Користувача до персональних даних;
л) безпека неповнолітніх;
м) додаткові умови й контактна інформація для звернення із запитаннями щодо захисту
персональних даних.
Подальше використання Сайту означає, що ви приймаєте умови цієї Політики, а також
даєте свою згоду на збір та використання своїх персональних даних відповідно до цієї
Політики.
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 є компанія Iron Stars, що знаходиться за адресою:
12441, смт Новогуйвинське, Житомирський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська, 2.

Розпорядником персональних даних є ТОВ «Доріс Адвертайзинг» (код ЄДРПОУ —
38074173), що знаходиться за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Гагаріна, 47.
4. Цілі збору й обробки персональних даних
Цілями збору та обробки персональних даних Користувача Сайту є:
●
●
●
●
●
●

забезпечення обслуговування та підтримки Користувачів як потенційних клієнтів
компанії;
ідентифікації та зв'язку;
надсилання повідомлень або інших інформаційних матеріалів і запитів;
проведення статистичних досліджень;
індивідуалізації та прискорення роботи Користувача із Сайтом;
підтримки якісного функціювання ресурсу — виявлення, попередження та вирішення
технічних питань.

5. Склад персональних даних, які збираються
Даними, які ви надаєте нам самостійно в процесі користування Сайтом, можуть бути:
а) ім'я;
б) email-адреса;
в) номер телефону;
г) будь-які інші персональні дані, які ви добровільно надаєте нам.
Даними, що надходять автоматично при використанні Сайту, можуть бути:
а) тип використовуваного вами браузера;
б) статистика переглянутих вами сторінок;
в) ваша IP-адреса.
д) використання файлів cookie;
Файли cookie
Коли ви відвідуєте Сайт, на ваш комп'ютер відправляються один або кілька файлів cookie.
Це невеликі файли, в яких містяться набори символів і які дозволяють ідентифікувати
браузер.
Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити якість вашого користування Сайтом
шляхом збереження налаштувань і відстеження тенденцій у діях. Більшість браузерів спочатку
налаштовані так, щоб приймати файли cookie, однак ви можете повністю заборонити
використання файлів cookie або налаштувати показ повідомлень про їхнє надсилання.
Зверніть увагу на той факт, що без файлів cookie деякі функції Сайту можуть не працювати
належним чином.
6. Джерела персональних даних
Персональні дані отримуються шляхом:

а) заповнення Користувачем форми на Сайті;
б) надсилання листів на електронні адреси, які розміщуються на Сайті;
в) телефонування на номери, які розміщуються на Сайті.
Обробка персональних даних здійснюється за допомогою автоматизованої/електронної
інформаційної системи, до якої заносяться та в якій зберігаються персональні дані.
7. Зберігання персональних даних
Ми зберігаємо зібрану інформацію настільки довго, наскільки це необхідно та
співвідноситься з цілями, зазначеними у розділі 4 цієї Політики, якщо інший період зберігання
не вимагається або не дозволяється законом.
8. Захист персональних даних
Ми зобов’язуємося захищати персональні дані Користувачів Сайту. Ми здійснюємо
відповідні технічні, адміністративні та фізичні процедури для захисту персональних даних від
втрати, зловживання, зміни, розкриття, несанкціонованого доступу і надаємо доступ до
персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення
конфіденційності такої інформації та даних відповідно до наших вимог.
Ми не перевіряємо правдивість отриманої про Користувачів інформації і не контролюємо
правосуб’єктність Користувачів.
На жаль, передача інформації в мережі Інтернет не є повністю безпечною. Хоча ми
зробимо все можливе для захисту ваших персональних даних, ми не можемо гарантувати
безпеку таких даних, переданих на наш Сайт. У такому випадку ви берете на себе весь ризик
при будь-якій передачі даних.
9. Взаємодія з третіми особами стосовно персональних даних
Ми можемо залучати третіх юридичних та фізичних осіб для підтримки чи покращення
роботи сайту, надання послуг від нашого імені та аналітики щодо використання ресурсу.
Ці треті сторони мають доступ до ваших персональних даних тільки для виконання цих
завдань і зобов'язані не розголошувати та не використовувати їх для будь-яких інших цілей.
Google Analytics
Ми можемо використовувати сторонніх постачальників послуг для моніторингу та аналізу
використання нашого Сайту службою Google Analytics.
Google Analytics — це багатофункціональна служба веб-аналітики від компанії Google, що
дозволяє відстежувати й аналізувати відвідуваність веб-сайту. Зібрані дані можуть бути
використані для покращення зручності та підвищення ефективності використання Сайту, а
також для персоналізації оголошень у рекламній мережі Google.
Якщо ви не хочете, щоб дані про вашу активність на Сайті передавалися в Google
Analytics, ви можете встановити розширення для його блокування. Проте воно не завадить
застосовувати інші інструменти для збору веб-статистики. Детальнішу інформацію шукайте у
довідці Google Analytics.

10. Доступ Користувача до персональних даних
Користувач має право відкликати згоду на обробку своїх персональних даних або
видалити свої персональні дані, надіславши відповідну вимогу на контактну адресу, вказану
на Сайті.
11. Безпека неповнолітніх
Наш Сайт призначений лише для повнолітніх громадян України.
Ми не навмисно збираємо особисту інформацію від осіб, які не досягли 18-річного віку.
Якщо ви є батьком або опікуном і знаєте, що ваші діти надали нам особисті дані, зв'яжіться з
нами. Якщо ми дізнаємося, що ми збирали особисті дані від дітей без згоди батьків, ми
вживатимемо заходів для видалення цієї інформації з наших серверів.
12. Додаткові умови
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.
Ми не несемо відповідальності за правдивість наданої Користувачами Сайту персональної
інформації та будь-які пов’язані з цим наслідки.
13. Контактна інформація
Із запитаннями, які стосуються конфіденційності і захисту персональних даних
Користувачів Сайту, будь ласка, звертайтеся на електронну адресу sale.is@ukr.net або за
телефоном (097) 970-97-27, (093) 063-23-63.

