
УГОДА 
про ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди наступне значення: 
 

"Сайт" - сайт, розташований на доменному імені vashtrener.com.ua. 
"Адміністрація сайту" – особи, уповноважені управляти Сайтом. 
"Користувач сайту" - будь-яка особа, що використовує Сайт. 
 

2. З метою складання програми тренувань, а також в інших цілях, зазначених детально нижче, 
Адміністрація сайту здійснює збір, зберігання, захист, обробку і поширення інформації про 
Користувачів сайту (особисті дані Користувача) в порядку, зазначеному нижче. 
 

3. Персональні дані Користувача зберігаються в базі персональних даних Адміністрації сайту з 
правом користування Адміністрацією сайту, до моменту їх відкликання за письмовою вимогою 
Користувача. 
 

4. Адміністрація сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-

якої особи, що стала Користувачем сайту. Акцептуючи цю Угоду Користувач надає свою 
однозначну і безперечне згоду на обробку (в тому числі збір та використання) інформації про 
Користувача, наданої їм особисто, в тому числі при заповненні анкети, відповідно до положень 
Закону України «Про захист персональних даних» та політики Адміністрації сайту про захист 
персональних даних. Крім того, Користувач надає згоду Адміністрації сайту на збір, використання, 
передачу, обробку і підтримання інформації, наданої Користувачем, з метою надання відповідних 
послуг. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право надавати всі персональні 
дані Користувача державним органам відповідно до їх запитів, а також при відсутності таких 
запитів, але у випадках, коли Адміністрація сайту зобов'язана це зробити відповідно до чинного 
законодавства України. 
 

5. Адміністрація сайту зобов'язується здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку 
Користувач надає добровільно: в разі, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) послуг 
Користувачеві. 
 

6. Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище, по батькові, адреса 
та електронна адреса, так і вторинні (технічні) дані. 
 

7. Відповідно до цієї Угоди до особистих даних Користувача відносяться: 
 стандартні дані, які автоматично отримуються http-сервером при доступі до Сайту (IP-адреса 
хоста, адреса запитуваного ресурсу, час, тип та інформація про програму перегляду, яка спрямувала 
запит ресурсу, вид операційної системи користувача, адреса сторінки, з якої був здійснений перехід 
на запитуваний ресурс та ін.); 
 дані, надані Користувачами, включаючи, але не обмежуючись, наступним: про здоров'я, 
адреси електронної пошти, імена, контактна інформація; 
 інша інформація, що отримується або сформована при доступі до Сайту за допомогою різних 
інструментів, у тому числі з використанням cookies: статистика переглядів сторінок Сайту, облік 
обсягу отриманої і переданої інформації; 
 інформація, отримана в результаті використання відвідувачами Сайту свого облікового 
запису в соціальних мережах facebook.com та ін. для взаємодії з Сайтом (авторизації, голосування 
тощо) - ім'я, прізвище, дата народження, адреса електронної пошти та фотографія Користувача 
тощо. 
 

8. Адміністрація має право вдаватися до послуг третіх осіб для збору інформації про Користувачів 
Сайту за допомогою файлів cookies з метою поліпшення Сайту та його сервісів. 
 

9. Адміністрація використовує різні інструменти захисту особистих даних Користувача від 



несанкціонованого доступу або розголошення. Разом з тим, Адміністрація не надає гарантій і не несе 
відповідальності за дії третіх осіб, які здійснили неправомірний доступ до конфіденційної 
інформації про Користувачів, а також залишає за собою право використовувати та розголошувати 
окремі відомості з особистих даних Користувача у зв'язку з потенційними або такими, що виникли 
конфліктами і судовими провадженнями, як і у випадках, якщо це буде необхідним для захисту прав. 
 

10. Доступ до особистих даних Користувача, в тому числі, мають: 
 особи, права та обов'язки яких по доступу до відповідної інформації встановлені 
законодавством України; 
 особи і організації, які здійснюють підтримку служб і сервісів Сайту в обсязі, необхідному 
для здійснення такої підтримки. 
 

11. Права Користувача як суб'єкта персональних даних. Користувач має право: 
 на отримання відомостей про місцезнаходження Адміністрації як власника / розпорядника 
його персональних даних; 
 вимагати від Адміністрації сайту уточнення своїх персональних даних; 
 застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства 
про захист персональних даних. 
 

12. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не 
гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічних 

засобів зв'язку, підвладних Адміністрації сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за 
збитки, завдані таким доступом. 
 

13. Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт інформацію з метою 
поліпшення змісту Сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), 
для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечать положенням 
чинного законодавства України 

  


