ПОЛІТИКА
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Представлена Політика конфіденційності поширюється на тип інформації, яку компанія «Мітек» може
збирати під час відвідування Вами нашого веб-сайту, а також на спосіб використання такої інформації
компанією «Мітек». Частина інформації, яка зберігається нами на веб-сервері, є інформацією, яку Ви
добровільно надаєте при заповненні різних форм, інша частина збирається автоматично. Без отримання
Вашої добровільної згоди на надання персональних даних «Мітек» не збиратиме інформацію, що дозволяє
ідентифікувати окремих відвідувачів, а також не застосовуватиме будь-яких технологій, метою яких є
ідентифікація користувача.
Автоматичний збір і зберігання інформації (щодо інформації не особистого характеру)
Як і багато інших компаній, «Мітек» визначає ефективність роботи свого сайту для того, щоб удосконалити
і адаптувати його в інтересах наших відвідувачів. Під час Вашого відвідування сайту компанія «Мітек»
автоматично збирає і тимчасово зберігає наступну інформацію про Ваш комп'ютер і відвідуванні:






домен і хост, через які Ви отримуєте доступ в інтернет
інтернет-адреса веб-сайту, з якого Ви перейшли безпосередньо на сайт «Мітек», якщо можна застосувати
дата і час Вашого відвідування, тривалість перебування на сайті і сторінки, які Ви відвідували
адресу Вашого інтернет-протоколу (IP-адреса), а також
операційна система Вашого комп'ютера і браузер

Компанія «Мітек» може доручити третім особам вищеописане визначення ефективності роботи сайту. В
такому випадку ми ні в якому разі не отримуємо інформацію про індивідуальні ідентифікаційних даних
будь-якого користувача. Такі треті особи повинні будуть дотримуватися стандарти нашої політики
конфіденційності, надавати нам тільки узагальнену інформацію, використовувати зібрану інформацію
тільки для цілей, заради яких вони були найняті компанією «Мітек», а також знищити цю інформацію
згодом.
Деякі веб-сайти компанії «Мітек» можуть зберігати на комп'ютері користувача сайту певні інформаційні
дані під назвою «cookies» (куки). Зазвичай cookies привласнює відвідувачеві унікальний номер, який не має
значення за межами привласнюючого сайту. Сookies можуть повідомити нам інформацію про те, яким
чином і коли відвідувалися сторінки веб-сайту і скільки людей їх відвідало. Даний метод не збирає особисті
дані окремого користувача, а скоріше представляє інформацію в узагальненій формі. Метою даного методу і
надається таким чином інформації, також є допомога в удосконаленні наших веб-сайтів. Більшість браузерів
дозволяє користувачеві включити або виключити опцію cookies. Однак, прийміть, будь ласка, до відома, що
cookies можуть бути необхідні для надання Вам певних функцій (наприклад, персоналізоване надання
інформації), доступних на сайті «Мітек». Детальну інформацію про cookies Ви можете знайти тут:
www.cookiecentral.com/faq/.
Персональні дані, які Ви вирішуєте надавати
Інформація, яку ми збираємо, буде використовуватися для відповідей на звернення відвідувачів, виконання
дій програми обміну повідомленнями по електронній пошті і повідомлення відвідувачів про новий контенті
або сервісах на наших веб-сайтах тільки за спеціальним запитом відвідувачів веб-сайту. Якщо Ви більше не
хочете отримувати від нас поштові розсилки та / або листи по електронній пошті, будь ласка, повідомте нам
про це, надіславши листа електронною поштою, або напишіть нам, вказавши, що Ви більше не бажаєте
отримувати поштову розсилку і / або листи по електронній пошті. Надайте нам, будь ласка, Ваше повне ім'я,
поштову адресу, і / або електронну адресу. Ми переконаємося, що Ваше ім'я видалено зі списку адресатів
розсилки.
Компанія «Мітек» буде використовувати персональні дані тільки в цілях, про які Вам було повідомлено при
їх наданні. «Мітек» не розкриває, що не продає, не обмінюється і не надає в користування за плату таку
інформацію, що ідентифікує особу, будь-якої іншої організації чи особі, за винятком випадків, коли
користувач був повідомлений і від нього було отримано чітко висловлену згоду, або інших випадків, що
вимагаються відповідно до законодавства.
Ваша згода

Користуючись цим сайтом, Ви приймаєте дані Правила Конфіденційності. При передачі інформації на сайт,
Ви даєте згоду на збір, використання і розкриття відповідно до даних Правил Конфіденційності. Обов’язок
батьків обговорити використання Інтернету та передачі інформації на сайти зі своїми дітьми.
«Мітек» зберігає за собою право в будь-який час вносити зміни в справжню політику конфіденційності.
Політика конфіденційності не формує будь-яких договірних або будь-яких інших юридично закріплених
прав від імені та в інтересах будь-якого боку.
Розкриття інформації третім особам
Компанія «Мітек» може надати Вашу інформацію нашим представникам, підрядникам або партнерам, в разі
надання цими компаніями послуг компанії «Мітек», або в зв'язку з цим. Зазначеним представникам,
підрядникам і партнерам заборонено використовувати справжню інформацію для будь-яких цілей,
відмінних від надання послуг компанії «Мітек» або послуг при взаємному співробітництві з «Мітек»
(наприклад, деякі з наших продуктів розробляються і продаються на підставі спільних угод з іншими
компаніями ). Наприклад, ми можемо надати Вашу інформацію представникам, підрядникам або партнерам
для хостингу наших баз даних, обробки інформації або для забезпечення можливості відправляти Вам
запитувану інформацію.
Компанія «Мітек» зберігає за собою право надавати інформацію в органи державної влади при отриманні
відповідних запитів або у випадках, передбачених законодавством. «Мітек» також може надавати Вашу
інформацію третій особі в зв'язку з продажом, поступкою прав або будь-який інший передачею управління
сайтом з такою інформацією. В такому випадку ми будемо вимагати від покупця дотримуватися правил
конфіденційності відносно Вашої інформації.
Посилання на інші сайти
Для зручності користувачів даний веб-сайт пов'язаний з рядом сайтів, які, на думку компанії «Мітек»,
можуть надати корисну інформацію. Принципи та процедури, описані в цій Політиці конфіденційності, на
такі сайти не поширюються. Для отримання інформації про їх стратегії конфіденційності, безпеки, збору і
поширення даних, «Мітек» пропонує відвідати такі сайти безпосередньо.
Вікова аудиторія
Цей сайт не призначений для дітей молодше 18 років. Ми не ставимо за мету збір інформації у відвідувачів
сайту, що входять в дану вікову групу. Переконливо просимо обговорити використання Інтернету та
передачі інформації на сайти зі своїми дітьми.
Контактна інформація
З будь-яких питань, пов'язаних з положеннями цієї Політики конфіденційності, прохання звертатися за
адресою: 03057, Україна, м Київ, вул. Металістів, 16,
тел. (044) 495-29-29
Умови використання
Компанія «Мітек» зберігає за собою право в будь-який момент часу вносити доповнення, виключення або
зміни в справжню Політику конфіденційності без попереднього повідомлення. Положення Умов
використання не формують будь-яких договірних або будь-яких інших юридично закріплених прав від імені
та в інтересах будь-якого боку.
Відсутність гарантії
Компанія «Мітек» прагне до підтримки актуальності свого сайту. Однак компанія «Мітек» не гарантує
точність і повноту будь-якої розміщеної на даному сайті інформації. За винятком прямих збитків, що
виникають в результаті умисних неправомірних дій або грубої необережності компанії «Мітек», дана
компанія не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі, особливі, штрафні, випадкові або інші
вторинні збитки, що виникають із або у зв'язку з відвідуванням Вами даного веб -сайту, включаючи, крім
іншого, упущену вигоду, припинення діяльності компанії, втрату програм або електронних даних.
Для зручності наших відвідувачів компанія «Мітек» надає посилання на сторонні веб-сайти. Однак деякі
посилання на даному сайті ведуть до ресурсів, розташованим на серверах, підтримуваних третіми особами,
які «Мітек» не контролює. Компанія «Мітек» не несе відповідальність за зміст інформації, що надається
третьою особою, або наслідки використання Вами даної інформації.

Експертний висновок або думка
В якості корисного ресурсу для наших відвідувачів даний сайт може містити експертні думки. Інформація,
представлена на даному веб-сайті та характеризується як експертної думки, або інформація, доступ до якої
здійснюється з даного сайту за допомогою гіперпосилання, представляє думки відповідних експертів, які не
обов'язково збігаються з думками експертів компанії «Мітек».
Об'єкти інтелектуальних прав
Будь ласка, зверніть увагу, що політикою компанії «Мітек» є забезпечення своїх прав на об'єкти
інтелектуальної власності в максимально допустимої ступеня в порядку, передбаченому чинним
законодавством, включаючи кримінальну відповідальність. Товарні знаки, логотипи та знаки
обслуговування (надалі «Товарні знаки»), представлені на даному веб-сайті, є товарними знаками, які
належать компанії «Мітек» або використовуваними їй за ліцензією. Ніщо на цьому веб-сайті не повинно
бути витлумачено як непрямого надання або надання будь-яким іншим чином будь-якої ліцензії або права
щодо товарних знаків або на них без прямо вираженого письмового дозволу «Мітек», або власника такого
Товарного знаку, якщо таким не є компанія «Мітек». Крім того, будь-яке відтворення, передача, зміна або
використання змісту даного веб-сайту в інших цілях, крім особистих і некомерційних, вимагає попередньої
письмової згоди компанії «Мітек». Наведені нижче повідомлення про захист авторських прав має бути
зазначено при будь-якому копіюванні змісту даного веб-сайту або його частини: Copyright © 2020 «Мітек»
ТОВ. Всі права захищені.

Цей сайт належить компанії ТОВ «МІТЕК", яка повністю відповідає за його вміст.

