Політика конфіденційності
сайту «euroformat.com»
Сайт, розташований за адресою http://euroformat.com (далі – «euroformat.com»), є
корпоративним сайтом ТОВ «Завод «Євроформат». Уся розміщена на ньому інформація
стосується діяльності компанії.
Адміністрація сайту «euroformat.com» з повагою ставиться до прав відвідувачів. Ми
беззаперечно визнаємо важливість конфіденційності особистої інформації відвідувачів
нашого cайту. Ця сторінка містить дані про те, яку інформацію ми одержуємо і збираємо,
коли Ви користуєтеся сайтом «euroformat.com». Ми сподіваємося, що ці відомості
допоможуть Вам приймати виважені рішення стосовно особистої інформації, яку Ви надаєте.
Загальні відомості
Дійсна Політика конфіденційності розроблена відповідно до вимог Закону України № 2297
від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського
законодавства, що регламентують правові відносини, зв'язані зі збиранням, обробкою,
зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя
і правом на самовираження.
Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку, тому що інформація, викладена на ній, є
важливою для Вас як для користувача веб-сайту й усіх його сервісів. Просимо Вас звернути
увагу, що, згідно з умовами Політики конфіденційності, при відвідуванні ресурсів даного
сайту Ви підтверджуєте свою згоду з правилами та вимогами Політики конфіденційності й
умовами користування веб-сайтом. У разі Вашої незгоди з вимогами Політики
конфіденційності та умовами користування сайтом «euroformat.com» Ви зобов'язані
залишити даний веб-ресурс і утриматися від його відвідування надалі.
Дійсна Політика конфіденційності поширюється лише на сайт «euroformat.com» і на
інформацію, що збирається нашим сайтом і за його допомогою. Вона не поширюється на
жодні інші сайти і не стосується веб-сайтів третіх осіб, на яких можуть розміщуватися
посилання на сайт «euroformat.com».
Збирання інформації, її використання
Сайт «euroformat.com» збирає лише особисту інформацію, яку Ви добровільно
безпосередньо надаєте нам, погоджуючись тим самим на її збирання, обробку, зберігання,
— наприклад при заповненні опитувального листа, форми зворотного зв'язку в розділі
«Контакти», при надсиланні резюме через форму в розділі «Вакансії» на сайті або при
звертанні електронною поштою. Поняття «особиста інформація» включає відомості, що
визначають Вас як конкретну особу, наприклад Ваше ім'я, адресу електронної пошти, номер
телефону.
Ми можемо використовувати Ваші персональні дані в наступних цілях:
• обробка отриманих запитів, відповіді на запитання;
• інформаційне обслуговування, в тому числі розсилання рекламно-інформаційних
матеріалів;
• проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень;
• таргетування рекламних матеріалів на сайті.
Відповідальність за наданий зворотний зв'язок
Звертаючись до нас, у тому числі за допомогою однієї з трьох форм зворотного зв'язку на
сайті, Ви відповідаєте за те, що Ваше повідомлення не є незаконним, таким, що завдає
шкоди, загрожуючим, наклепницьким, не ображає мораль, не порушує авторські права, не

пропагує ненависть і/або дискримінацію людей з расової, етнічної, статевої, релігійної,
соціальної ознаки, не містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також
будь-яким іншим чином не порушує дійсне законодавство України.
Політика відносно файлів cookies, використання Google Analytics
При роботі сайту «euroformat.com» нами використовуються файли cookies. З їхньою
допомогою можлива ідентифікація браузера користувачів, які відвідують наш сайт повторно,
у цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Для
зручності користування нашим сайтом ми використовуємо функцію ремаркетингу. При
роботі з цією функцією також використовуються файли cookies.
За допомогою Google Analytics ми збираємо статистику про відвідування сайту
«euroformat.com»: відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, домени, інтернетпровайдери і країни походження наших відвідувачів, а також адреси сайтів, відвіданих до і
після, тощо.
Використання цієї інформації допомагає нам робити сайт максимально зручним і
корисним для Вас, підтримувати, захищати і розвивати сервіси. Проте жодна з цих дій не
пов'язана з Вами особисто і виміряється лише в сукупності.
Щоб переглядати матеріал без «cookies», Ви можете налаштувати свій браузер таким
чином, щоб він не приймав «cookies» або повідомляв Вас про їхнє надсилання.
Надання доступу до інформації
Адміністрація сайту «euroformat.com» за жодних умов не продає і не віддає в
користування Вашу особисту інформацію будь-яким третім сторонам. Ми також не
розкриваємо надану Вами особисту інформацію, за винятком випадків, передбачених
українським законодавством.
Конфіденційність і безпека
Уся Ваша особиста інформація безпечно зберігається на наших серверах у зашифрованому
вигляді. Ніхто не має доступу до Вашої особистої інформації.
Відмова від відповідальності
Пам’ятайте, передача інформації особистого характеру при відвідуванні сторонніх сайтів,
навіть якщо веб-сайт містить посилання на «euroformat.com» або на сайті «euroformat.com» є
посилання на ці веб-сайти, не підпадає під дію даного документа. Адміністрація сайту
«euroformat.com» не несе відповідальності за дії інших веб-сайтів. Процес збирання й
передачі інформації особистого характеру при відвідуванні цих сайтів регламентується
документом «Політика конфіденційності» або аналогічним, розташованим на сайтах цих
компаній.
Сайт як об'єкт авторського права
Даний сайт загалом і окремі його елементи, такі як (включно, але не обмежуючись)
елементи дизайну, авторські фотоматеріали, статті, програмний код, бази даних,
охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права», Міжнародними
нормативно-правовими актами та іншими актами законодавства України. Будь-яке інше
використання, крім перегляду, завантаження і роздрукування сторінок сайту
«euroformat.com», для особистого, некомерційного використання заборонене. Копіювання
інформації з сайту може бути здійснене лише з некомерційною метою для розміщення на
сторінках користувача, у блогах, соціальних мережах.
Забороняється поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати
повторно будь-яку інформацію з даного сайту з будь-якою публічною або комерційною

метою без письмового дозволу ТОВ «Завод «Євроформат». Ви маєте дотримуватися всіх
авторських прав та інших вимог про власність на завантажені й/або копійовані матеріали.
Скопійована інформація має містити посилання на сайт «euroformat.com» як на джерело.
При роботі з сайтом Вам не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам сайт, ні
на його зміст, ні на використання будь-яких елементів брендінгу або логотипів нашого сайту.
Зміни та контактні дані
Дана Політика конфіденційності діє з «01» січня 2018 року і буде обновлятися за
необхідності та/або внаслідок змін чинного законодавства.
Якщо у Вас виникнуть будь-які питання стосовно нашої політики конфіденційності, а також
пропозиції або скарги, будь ласка, скористайтеся формою зворотного зв'язку
(http://euroformat.com/ua/contacts).

