Політика конфіденційності
ПП «Неліквід» (далі «Ми») прагне дотримуватися конфіденційності і
недоторканністі персональних даних та іншої інформації, які Ми отримуємо від
користувачів нашого сайту. У зв'язку з цим кожен користувач, який
зареєструвався (підписався по розсилці) у нас на сайті, зобов'язаний
ознайомитися з цією політикою збереження конфіденційності (далі «Політика»,
«Політика конфіденційності»).
Якщо Ви (далі «Ви», «Користувач») хочете використовувати наш сайт (Форум
має свої правила) Ви повинні повністю і беззастережно прийняти всі умови цієї
Політики конфіденційності перед використанням сайту.
Форма підписки (реєстрації), доступні для віддаленого використання через вебсайт www.radio-detaly.com. Ви маєте можливість отримувати масові розсилки
email на свою адресу ( «передплатника»), заздалегідь висловивши свою згоду на
отримання цих повідомлень від Нас.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Справжня Політика конфіденційності ознайомлює Вас про те, як ми
отримуємо, зберігаємо, обробляємо, використовуємо і захищаємо персональні
дані, і іншу інформацію, що отримується від користувачів сайту www.radiodetaly.com.
1.2. Реєструючись (Своїм підписом на розсилки) Ви погоджуєтесь з умовами
даної Політики і надаєте Нам право отримувати, зберігати, обробляти і
використовувати Персональні дані і іншу інформацію, яку ми отримуємо з
вашої згоди.
1.3. Для отримання доступу до персоналізованих функцій сайту Вам необхідно
зареєструватися (підписатися на розсилку) у нас, надавши нам повну і
достовірну інформацію про себе. Результатом реєстрації стане створений на
сайті віртуальний кабінет користувача (передплатника).
2. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ МИ ЗБИРАЄМО, зберігаємо та обробляємо
2.1. Інформація, яку Ми збираємо, зберігаємо і обробляємо, включає в себе
контактні дані, що вводяться при реєстрації (підписці) на сайті (ім'я, прізвище,
адресу електронної пошти, сайт), повідомлення на Форумі, якими Ви
обмінюєтеся з нами або іншими Передплатниками, а також іншу інформацію,
викладену в даній Політиці.
2.2. Ми отримуємо Персональні та Інформаційні дані від Вас за допомогою
нашого сайту і електронної пошти, однак, в деяких випадках, ми можемо
отримати цю інформацію і від інших осіб. Ми збираємо тільки ту інформацію,
яка необхідна для виконання цілей наших з Вами взаємин. Ми не збираємо
інформацію, яку чинне законодавство забороняє збирати. Так само Ми не
збираємо інформацію способами, забороненими таким законодавством.

2.3. Ми безпосередньо пов'язані з отриманням Персональних і Інформаційних
даних, їх подальшим зберіганням, обробкою і використанням в рамках Вашого
Кабінету користувача.
3. МЕТА ЗБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ
3.1. При реєстрації на сайті Ми просимо Вас заповнити реєстраційну форму та
вказати в ній деякі Ваші Персональні дані. Ми використовуємо цю інформацію
для подальшого зв'язку з Вами.
3.2. Метою збору Персональних і Інформаційних даних є надання Вам послуг,
які Ви запросили. Ми не будемо використовувати Персональні та Інформаційні
дані в цілях, які не пов'язані з нашими Послугами.
3.4. Ми будемо направляти Вам інформацію про прайс-листи, повідомлення,
спеціальні пропозиції та акції, що надаються Нами. Якщо Ви не хочете
отримувати від нас таку інформацію, будь ласка, повідомте нам про це,
використовуючи функції сайту або зв'язавшись з нами по електронній пошті.
3.5. Ви не можете самостійно (за допомогою Кабінету користувача) видалити
надані Вами Персональні та Інформаційні дані. Тому якщо ви вирішили
відмовитися від наших послуг ви повинні звернутися з проханням до
адміністратора (через чат, форму зворотного зв'язку або по електронній пошті)
для видалення ваших персональних даних.
4. Передача даних
4.1. Ми не надаємо Персональні та Інформаційні дані третім особам без дозволу
їх власника, за винятком таких випадків:
Після отримання згоди власника Персональних даних, на відповідні дії з цими
даними, якщо такі дії і їх умови не регулюються цією політикою;
При необхідності передачі таких даних для виконання Вашого замовлення або
запиту;
Якщо це буде потрібно для дотримання діючих законів, виконання запитів і
вимог судових, правоохоронних та інших державних органів.
У тому, випадку якщо, на нашу думку Ви порушуєте умови даної Політики або
Правил користування або інших договорів і угод між Вами і нами.
4.2. У разі злиття, поглинань, купівлі-продажу, зміні власника ПП Неліквід,
Персональні та Інформаційні дані, ймовірно, будуть перебувати в числі
переданих нової компанії активів. Якщо це трапиться, Ми повідомимо Вас про
це електронною поштою або розмістимо таке повідомлення на нашому Сайті за
10 днів до того, як такі зміни відбудуться.
5. ДОСТУП ДО ДАНИХ
5.1. Ви можете в будь-який час звернутися до нас з проханням, надати всі Ваші
Персональні дані, які зберігаються у нас на сайті. Ми постараємося відповісти
на такий запит протягом 5 днів.

5.2. Якщо Ваші Персональні дані змінилися або Ви більше не бажаєте
використовувати наш сайт і хочете видалити всі надані Вами Персональні та
Інформаційні дані, Ви можете направити нам запит по електронній пошті.
5.3. Якщо Ваші Персональні дані, які зберігаються у нас на сайті, змінилися,
Вам необхідно внести відповідні зміни в Особистому кабінеті, оскільки
використання нами застарілої інформації може знизити якість надаваних Вам
послуг.
6. ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕКА ДАНИХ
6.1. Ми вживатиме всіх розумних зусиль для захисту Персональних і
Інформаційних даних, що зберігаються в сервісі, від втрати, перекручування або
несанкціонованого використання. Це включає в себе фізичні, технологічні та
програмні заходи безпеки. Ми намагається захищати такі дані вже зі стадії їх
передачі на сайт.
6.2. Однак, Ви повинні розуміти, що не існує способу передачі даних через
Інтернет або їх подальшого зберігання в цифровому вигляді, який буде на 100%
безпечний. Таким чином, незважаючи на всі наші зусилля, ми не можемо
гарантувати абсолютний захист одержуваної від Вас інформації. Також, у разі
втрати або незабезпечення Вами збереження і конфіденційності Ваших даних
авторизації на сайті (логін і пароль), треті особи можуть отримати
несанкціонований доступ до Вашого Особистого кабінету, а також до
Персональних і Інформаційним даних, що зберігаються у нас.
6.3. Ми будемо зберігати Ваші Персональні та Інформаційні дані стільки,
скільки Ваш Обліковий запис буде активний.
7. Знеособлені дані
7.1. Сайт використовує cookie-файли та інші технології, що допомагають нам
здійснювати моніторинг дій користувачів Сайту. Cookie це фрагмент даних,
автоматично створений сайтом і збережений в комп'ютері користувача у вигляді
одного або декількох файлів. Cookie-файли є індивідуальними, але не містять
Персональних даних.
7.2. Ви можете заблокувати завантаження-файлів в Ваш комп'ютер у будь-який
момент, однак це може зробити недоступними Вам деякі функції сайту.
7.3. При використанні Сайту ми отримуємо і зберігаємо дані, які не
ідентифікують конкретну особу і не є персональними: IP-адреса користувача,
версію операційної системи, наявність або відсутність встановленого
програмного забезпечення, версію такого програмного забезпечення і т.д. Ми
використовуємо цю інформацію, для моніторингу та аналізу, відстеження
переміщень користувачів по Сайту, збору демографічної та географічної
інформації про наші користувальницькі бази в цілому. Ми не пов'язуємо такі
дані з персональними даними.
7.4. Наші заяви про конфіденційність, викладені в даній Політиці, не
поширюються на файли cookie третіх осіб і ми не маємо доступу або контролю
над такими файлами.

8. Заключні положення
8.1. Надалі, в зв'язку з розширенням або зміною функцій Сайту, а також зміною
порядку його надання, в справжню Політику конфіденційності будуть вноситься
зміни. Ми повідомимо Вас про такі зміни в Політиці шляхом направлення
повідомлення на Вашу адресу електронної пошти або шляхом розміщення
відповідного повідомлення на сайті.
8.2. Всі внесені в справжню Політику зміни будуть доступні у вигляді її нової
редакції за адресою https://radio-detaly.com. Нова редакція Політики
конфіденційності вступає в силу не раніше ніж через 30 днів з моменту
направлення або розміщення повідомлення. У будь-якому випадку використовуючи Сайт, Ви підтверджуєте згоду з умовами Політики
конфіденційності в редакції, чинній на момент використання Вами Сайту.
8.3. Якщо Ви не повністю зрозумілі умови даної Політики, Ви можете, до
використання Вами Сайту, звернутися до нас для отримання необхідних Вам
роз'яснень. Реєструючись на сайті і / або приймаючи умови даної Політики
іншим способом, Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі положення цієї
Політики і Ви отримали від нас всі необхідні Вам роз'яснення.
8.4. У разі, якщо положення різних мовних версій даної Політики
конфіденційності будуть трактуватися по-різному, пріоритет матиме версія
українською мовою.
8.5. До данної Політики конфіденційності та відносин між ПП Неліквід і Вами,
що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство
України.
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