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Останнє оновлення: 06 Січня 2023 р.

Це повідомлення про конфіденційність длясайту та магазину"Тарасова Гора" ТМ(«Компанія», «ми», «нас» 
чи «наш») описує, як і чому ми можемо збирати, зберігати, використовувати та/або ділитися («обробляти») 
вашу інформацію, коли ви користуєтесь нашими послугами («Послуги» ), наприклад, коли ви:
• Завітайте на наш веб-сайт за адресою https://tarasovagora.ua/ або будь-який інший веб-сайт, на якому є 
посилання на це повідомлення про конфіденційність.
• Взаємодіяти з нами іншими відповідними способами, включаючи будь-які продажі, маркетинг чи заходи.

Питання чи побоювання? Ознайомлення з цим повідомленням про конфіденційність допоможе вам 
зрозуміти свої права та варіанти вибору щодо конфіденційності. Якщо ви не погоджуєтесь з нашою 
політикою та практикою, будь ласка, не користуйтеся нашими Послугами. Якщо у вас все ще є питання або 
проблеми, зв'яжіться з нами за адресою info@tarasovagora.ua.

ОГЛЯД КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ

Цей короткий виклад містить ключові моменти з нашого повідомлення про конфіденційність.

Яку особисту інформацію ми опрацьовуємо? Коли ви відвідуєте, використовуєте або переміщаєтеся 
нашими Послугами, ми можемо обробляти особисту інформацію залежно від того, як ви взаємодієте 
з"Тарасова Гора" ТМ та Послугами, який вибір ви робите, а також які продукти та функції використовуєте. 
Клацніть сюди, щоб дізнатися більше.

Чи ми обробляємо якусь конфіденційну особисту інформацію? Ми не опрацьовуємо конфіденційну 
особисту інформацію.

Чи ми отримуємо якусь інформацію від третіх осіб? Ми можемо отримувати інформацію із 
загальнодоступних баз даних, маркетингових партнерів, платформ соціальних мереж та інших зовнішніх 
джерел. Клацніть сюди, щоб дізнатися більше.

Як ми обробляємо вашу інформацію? Ми обробляємо вашу інформацію, щоб надавати, покращувати та 
адмініструвати наші Сервіси, спілкуватися з вами, забезпечувати безпеку та запобігати шахрайству, а також 
дотримуватися законів. Ми також можемо обробляти вашу інформацію для інших цілей за вашою згодою. 
Ми обробляємо вашу інформацію лише тоді, коли ми маємо вагому юридичну причину для цього.

У яких ситуаціях та яким сторонам ми передаємо особисту інформацію? Ми можемо ділитися 
інформацією у певних ситуаціях та з певними категоріями третіх осіб. 

Які ваші права?Залежно від того, де ви знаходитесь географічно, закон про конфіденційність може означати,
що у вас є певні права щодо вашої особистої інформації.

Як мені реалізувати свої права?Найпростіший спосіб скористатися своїми правами – зв'язатися з 
намичерезелектронну поштуshop@tarasovagora.ua або телефоном +380 (67) 553-40-53 . Ми розглянемо будь-який 
запит і вживемо заходів відповідно до законів про захист даних.
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1. ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МИ ЗБИРАЄМО?

Особиста інформація, яку ви розкриваєте нам

Коротко: ми збираємо особисту інформацію, яку ви надаєте.

Ми збираємо особисту інформацію, яку ви добровільно надаєте нам, коли реєструєтеся в Сервісах, 
висловлюєте зацікавленість в отриманні інформації про нас чи наші продукти та Сервіси, коли ви берете 
участь у діяльності Сервісів або іншим чином зв'язуєтеся з нами.

Особиста інформація надана вами. Особиста інформація, яку ми збираємо, залежить від контексту вашої 
взаємодії з нами та Послугами, вибору, який ви робите, а також продуктів та функцій, які ви використовуєте. 

Особиста інформація, яку ми збираємо, може включати:
• імена
• Адреса електронної пошти
• телефонні номери
• імена користувачів
• контактні дані
• номери дебетових/кредитних карток
• платіжні адреси
• контактні або автентифікаційні дані
• паролі
• поштові адреси

Конфіденційна інформація
Ми не опрацьовуємо конфіденційну інформацію.

Платіжні дані. 
Мине збираємодані, необхідні для обробки вашого платежу, якщо ви робите покупки, такі як номер вашого 
платіжного засобу (наприклад, номер кредитної картки) та код безпеки, пов'язаний з вашим платіжним 
засобом. Усі платіжні дані зберігаютьсяу платіжній системі Приват Банк або PayPal ,залежно від вашого 
вибору. Ви можете знайти умови про конфіденційністьна сайтах цих організацій.

Дані для входу до соціальних мереж. Ми можемо надати вам можливість зареєструватися у нас, 
використовуючи дані вашого існуючого облікового запису в соціальній мережі, такий як ваш обліковий запис
у Facebook, Twitter або іншій соціальній мережі. Якщо ви вирішите зареєструватися таким чином, ми 
збиратимемо інформацію, описану в розділі «ЯК МИ ПРАЦЮЄМО З ВАШИМИ СОЦІАЛЬНИМИ 
ЛОГІНАМИ?» нижче.

Вся особиста інформація, яку ви надаєте нам, повинна бути достовірною, повною і точною, і ви повинні 
повідомляти нас про будь-які зміни такої особистої інформації.

Автоматично збирана інформація

Коротко: деяка інформація, така як ваша адреса інтернет-протоколу (IP) та/або характеристики браузера та 
пристрою, збирається автоматично, коли ви відвідуєте наші Сервіси.



Ми автоматично збираємо певну інформацію, коли ви відвідуєте, використовуєте або переміщаєтеся 
послугами. Ця інформація не розкриває вашу конкретну особу (наприклад, ваше ім'я або контактну 
інформацію), але може включати інформацію про пристрій та використання, наприклад вашу IP-адресу, 
характеристики браузера та пристрою, операційну систему, мовні налаштування, URL-адреси посилань, ім'я 
пристрою , країну, розташування. , інформацію про те, як і коли ви використовуєте наші Послуги, та іншу 
технічну інформацію. Ця інформація насамперед необхідна для забезпечення безпеки та роботи наших 
Сервісів, а також для нашої внутрішньої аналітики та звітності.

Як і багато компаній, ми також збираємо інформацію за допомогою файлів cookie та аналогічних технологій.

Інформація, яку ми збираємо, включає:

Дані журналу та використання.     
Дані журналу та використання – це інформація, що стосується послуг, діагностики, використання та 
продуктивності, яку наші сервери автоматично збирають, коли ви отримуєте доступ до наших Послуг або 
використовуєте їх, і яку ми записуємо у файли журналів. Залежно від того, як ви взаємодієте з нами, ці дані 
журналу можуть включати вашу IP-адресу, інформацію про пристрій, тип браузера, а також налаштування та
інформацію про вашу активність у Сервісах (наприклад, позначки дати/часу, пов'язані з вашим 
використанням) , переглянутими сторінками та файлами). , пошук та інші дії, які ви робите, наприклад, які 
функції ви використовуєте), інформацію про події пристрою (наприклад, системну активність, звіти про 
помилки (іноді звані «аварійними дампами») та налаштування обладнання).

Дані пристрої.

Ми збираємо дані про пристрої, такі як інформація про ваш комп'ютер, телефон, планшет або інший 
пристрій, який ви використовуєте для доступу до Послуг. Залежно від використовуваного пристрою ці дані 
можуть включати таку інформацію, як ваша IP-адреса (або проксі-сервер), ідентифікаційні номери пристрою
та програми, місцезнаходження, тип браузера, модель обладнання, інтернет-провайдера та/або оператора 
мобільного зв'язку, операційну систему та інформація про конфігурацію системи.

Дані про місцезнаходження.

Ми збираємо дані про місцезнаходження, такі як інформація про місцезнаходження вашого пристрою, яка 
може бути точною або неточною. Обсяг інформації, що збирається, залежить від типу та налаштувань 
пристрою, який ви використовуєте для доступу до Послуг. Наприклад, ми можемо використовувати GPS та 
інші технології для збору даних геолокації, які повідомляють нам ваше поточне місцезнаходження (на основі
вашої IP-адреси). Ви можете заборонити нам збирати цю інформацію, або відмовивши в доступі до 
інформації, або відключивши налаштування «Місце розташування» на своєму пристрої. Однак, якщо ви 
вирішите відмовитися, ви не зможете використовувати певні аспекти послуг.

Інформація, зібрана з інших джерел

Коротко: ми можемо збирати обмежені дані із загальнодоступних баз даних, маркетингових партнерів, 
платформ соціальних мереж та інших зовнішніх джерел.

Щоб розширити наші можливості щодо надання вам відповідних маркетингових матеріалів, пропозицій та 
послуг, а також оновити наші записи, ми можемо отримувати інформацію про вас з іншихджерел, таких як 
загальнодоступні бази даних, спільні маркетингові партнери, партнерські програми, постачальники даних, 
платформи соціальних мереж. , та з інших третіх осіб. Ця інформація включає поштові адреси, посади, 
адреси електронної пошти, номери телефонів, дані про наміри (або дані про поведінку користувачів), адреси 
інтернет-протоколу (IP), профілі в соціальних мережах, URL-адреси соціальних мереж та профілі, що 
настроюються для цілей реклами та заходів. підвищення. Якщо ви взаємодієте з нами на платформі 
соціальної мережі, використовуючи свій обліковий запис у соціальній мережі (наприклад, Facebook або 
Twitter), ми отримуємо особисту інформацію про вас, таку як ваше ім'я, адресу електронної пошти та 
підлогу. Будь-яка особиста інформація, яку ми збираємо з вашого облікового запису в соціальній мережі,

2. ЯК МИ ОБРОБУЄМО ВАШУ ІНФОРМАЦІЮ?



Коротко: ми обробляємо вашу інформацію, щоб надавати, покращувати та адмініструвати наші Сервіси, 
спілкуватися з вами, забезпечувати безпеку та запобігати шахрайству, а також дотримуватися законів. Ми 
також можемо обробляти вашу інформацію для інших цілей за вашою згодою.

Ми обробляємо вашу особисту інформацію з різних причин, залежно від того, як ви взаємодієте з нашими 
послугами, зокрема:
• Для спрощення створення та автентифікації облікових записів, а також для керування обліковими записами 
користувачів іншим чином. Ми можемо обробляти вашу інформацію, щоб ви могли створити свій обліковий 
запис та увійти до нього, а також підтримувати свій обліковий запис у робочому стані.
• Надавати та полегшувати надання послуг користувачеві. Ми можемо обробляти вашу інформацію, щоб 
надати вам потрібну послугу.
• Відповідати на запити користувачів/пропонувати підтримку користувачам. Ми можемо обробляти вашу 
інформацію, щоб відповідати на ваші запити та вирішувати будь-які потенційні проблеми, які можуть 
виникнути у вас із запитаною послугою.
• Щоб надіслати вам адміністративну інформацію. Ми можемо обробляти вашу інформацію, щоб надсилати 
вам відомості про наші продукти та послуги, зміни в наших умовах та політиків та іншу подібну 
інформацію.
• Для виконання та керування вашими замовленнями. Ми можемо обробляти вашу інформацію для 
виконання та управління вашими замовленнями, платежами, поверненнями та обмінами, що здійснюються 
через Сервіси.
• Щоб забезпечити зв'язок між користувачами. Ми можемо обробляти вашу інформацію, якщо ви вирішите 
використовувати будь-які наші пропозиції, які дозволяють спілкуватися з іншим користувачем.
• Щоб запросити зворотний зв'язок. Ми можемо обробляти вашу інформацію, коли це необхідно, щоб 
запросити відгук та зв'язатися з вами щодо використання вами наших послуг.
• Для надсилання вам маркетингових та рекламних повідомлень. Ми можемо обробляти особисту 
інформацію, яку ви надсилаєте нам, у наших маркетингових цілях, якщо це відповідає вашим маркетинговим
перевагам. Ви можете відмовитись від наших маркетингових розсилок у будь-який час. Для отримання 
додаткової інформації див. «ЯКІ ВАШІ ПРАВА НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ?» нижче).
• Для надання цільової реклами. Ми можемо обробляти вашу інформацію для розробки та відображення 
персоналізованого контенту та реклами з урахуванням ваших інтересів, розташування та багато іншого.
• Для захисту наших сервісів. Ми можемо обробляти вашу інформацію в рамках наших зусиль щодо безпеки 
наших Сервісів, включаючи моніторинг та запобігання шахрайству.
• Для виявлення тенденцій використання. Ми можемо обробляти інформацію про те, як ви використовуєте 
наші послуги, щоб краще зрозуміти, як вони використовуються, щоб ми могли їх покращити.
• Для визначення ефективності наших маркетингових та рекламних кампаній. Ми можемо обробляти вашу 
інформацію, щоб краще зрозуміти, як проводити маркетингові та рекламні кампанії, які є найбільш 
актуальними для вас.
• Для збереження чи захисту життєво важливих інтересів людини. Ми можемо обробляти вашу інформацію, 
коли це необхідно для збереження або захисту життєво важливих інтересів людини, наприклад, для 
запобігання шкоді.

3. НА ЯКІ ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ МИ ЗАСНОВУЄМО ДЛЯ ОБРОБКИ ВАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ?

Коротко:ми обробляємо вашу особисту інформацію тільки тоді, коли ми вважаємо це необхідним, і у нас є 
вагома юридична причина (тобто правова основа) для цього відповідно до чинного законодавства, 
наприклад, за вашою згодою, для дотримання законів, для брати на або виконувати наші договірні 
зобов'язання, захищати ваші права або виконувати наші законні ділові інтереси.

Якщо ви знаходитесь вУкраїні,ЄС чи Великобританії, цей розділ відноситься до вас.

Загальне положення про захист даних (GDPR) та GDPR Великобританії вимагають, щоб ми пояснили дійсні 
правові підстави, на які ми покладаємося під час обробки вашої особистої інформації. Таким чином, ми 
можемо покладатися на такі правові підстави для обробки вашої особистої інформації:

• Згода. Ми можемо обробляти вашу інформацію, якщо ви дали нам дозвіл (тобто згоду) на використання 
вашої особистої інформації для певної мети. Ви можете відкликати свою згоду у будь-який час. Клацніть 
сюди, щоб дізнатися більше.



• Виконання договору. Ми можемо обробляти вашу особисту інформацію, коли ми вважаємо, що це 
необхідно для виконання наших договірних зобов'язань перед вами, включаючи надання наших Послуг, або 
на ваш запит до укладення з вами договору.
• Законні інтереси. Ми можемо обробляти вашу інформацію, коли ми вважаємо, що це розумно необхідно 
для досягнення наших законних ділових інтересів, і ці інтереси не переважають ваші інтереси та основні 
права та свободи. Наприклад, ми можемо обробляти вашу особисту інформацію для деяких з описаних 
цілей, щоб:
• Надсилати користувачам інформацію про спеціальні пропозиції та знижки на наші продукти та послуги.
• Розробляти та відображати персоналізований та актуальний рекламний контент для наших користувачів.
• Аналізувати, як використовуються наші послуги, щоб ми могли покращити їх для залучення та утримання 
користувачів.
• Підтримайте нашу маркетингову діяльність
• Діагностика проблем та/або запобігання шахрайським діям
• Розуміти, як наші користувачі використовують наші продукти та послуги, щоб ми могли покращити 
взаємодію з користувачем.
• Правові зобов'язання. Ми можемо обробляти вашу інформацію, якщо ми вважаємо, що це необхідно для 
дотримання наших юридичних зобов'язань, наприклад, для співпраці з правоохоронним або регулюючим 
органом, здійснення або захисту наших законних прав або розкриття вашої інформації як доказ у судовому 
процесі, в якому ми беремо участь.
• Життєво важливі інтереси. Ми можемо обробляти вашу інформацію, коли ми вважаємо, що це необхідно 
для захисту ваших життєво важливих інтересів або життєво важливих інтересів третьої сторони, наприклад, 
у ситуаціях, пов'язаних із потенційними загрозами безпеці будь-якої особи.

4. КОЛИ І КОМУ МИ ПЕРЕДАЄМО ВАШУ ОСОБИСТУ ІНФОРМАЦІЮ?

Коротко: ми можемо ділитися інформацією у певних ситуаціях, описаних у цьому розділі, та/або з 
наступними категоріями третіх осіб.

Постачальники, консультанти та інші сторонні постачальники послуг. Ми можемо передавати ваші дані 
стороннім постачальникам, постачальникам послуг, підрядникам або агентам («треті сторони»), які надають 
послуги для нас чи від нашого імені та яким для виконання цієї роботи потрібен доступ до такої інформації.

Категорії третіх осіб, яким ми можемо передавати особисту інформацію, є наступними:

• Рекламні мережі
• Інструменти розробки та дизайну продукту
• Служби реєстрації та автентифікації облікових записів користувачів
• Постачальники хостингу веб-сайтів
• Соціальні мережі
• Інструменти тестування
• Платформи ретаргетингу
• Інструменти продажу та маркетингу
• Інструменти моніторингу продуктивності
• Платіжні системи
• Державні установи
• Постачальники послуг із виконання замовлень
• Фінанси та бухгалтерські інструменти
• Постачальники послуг зберігання даних
• Послуги хмарних обчислень
• Інструменти для спілкування та спільної роботи
• Послуги з аналізу даних
• Партнерські маркетингові програми

Нам також може знадобитися надати вашу особисту інформацію у таких ситуаціях:
• Ділові перекази. Ми можемо ділитися або передавати вашу інформацію у зв'язку або під час переговорів 
про будь-яке злиття, продаж активів компанії, фінансування або придбання всього або частини нашого 
бізнесу іншої компанії.



• Філії. Ми можемо передавати вашу інформацію нашим афілійованим особам, і в цьому випадку ми 
вимагатимемо від цих афілійованих осіб дотримання цього повідомлення про конфіденційність. До 
афілійованих осіб належать наша материнська компанія та будь-які дочірні компанії, партнери по спільним 
підприємствам або інші компанії, які ми контролюємо або які знаходяться під нашим загальним контролем.
• Ділові партнери. Ми можемо надсилати вашу інформацію нашим діловим партнерам, щоб пропонувати вам
певні продукти, послуги або рекламні акції.
• Інші користувачі. Коли ви ділитеся особистою інформацією (наприклад, публікуючи коментарі, матеріали 
або інший контент у Сервісах) або іншим чином взаємодієте із загальнодоступними областями Сервісів, така
особиста інформація може переглядатися всіма користувачами та може бути загальнодоступною за межами 
Сервісів. назавжди. Якщо ви взаємодієте з іншими користувачами наших Сервісів і реєструєтеся в наших 
Сервісах через соціальну мережу (наприклад, Facebook), ваші контакти в соціальній мережі побачать ваше 
ім'я, фотографію профілю та опис вашої діяльності. Так само інші користувачі зможуть переглядати описи 
вашої діяльності, спілкуватися з вами в рамках наших Сервісів та переглядати ваш профіль.

5. ЯКА НАША ПОЗИЦІЯ ЩОДО СТОРІННИХ ВЕБ-САЙТІВ?

Коротко: ми не несемо відповідальності за безпеку будь-якої інформації, якою ви ділитесь з третіми 
особами, на які ми можемо посилатися або які розміщують рекламу в наших Сервісах, але не пов'язані з 
нашими Сервісами.

Сервіси можуть посилатися на сторонні веб-сайти, онлайн-сервіси або мобільні програми та/або містити 
рекламу третіх осіб, які не пов'язані з нами та які можуть посилатися на інші веб-сайти, сервіси або 
програми. Відповідно, ми не даємо жодних гарантій щодо будь-яких таких третіх осіб і не несемо 
відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені використанням таких сторонніх веб-сайтів, 
служб або додатків. Увімкнення посилання на сторонній веб-сайт, службу або програму не означає схвалення
з нашого боку. Ми не можемо гарантувати безпеку та конфіденційність даних, які ви надаєте третім особам. 
Це повідомлення про конфіденційність не поширюється на будь-які дані, зібрані третіми особами. Ми не 
несемо відповідальності за зміст або методи та політики конфіденційності та безпеки будь-яких третіх осіб, 
включаючи інші веб-сайти, служби або програми, які можуть бути пов'язані з послугами або з них. Вам слід 
ознайомитися з політикою таких третіх осіб і безпосередньо зв'язатися з ними, щоб відповісти на ваші 
запитання.

6. ЧИ ВИКОРИСТОВУЄМО МИ ФАЙЛИ COOKIES І ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ?

Коротко: ми можемо використовувати файли cookie та інші технології відстеження для збирання та 
зберігання вашої інформації.

Ми можемо використовувати файли cookie та аналогічні технології відстеження (наприклад, веб-маяки та 
пікселі) для доступу чи зберігання інформації. Конкретна інформація про те, як ми використовуємо такі 
технології та як ви можете відмовитись від певних файлів cookie, викладена у нашому повідомленні про 
використання файлів cookie.

7. ЯК МИ ЗВЕРТАЄМОСЯ З ВАШИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ВХОДАМИ?

Коротко: якщо ви вирішите зареєструватися або увійти до наших служб за допомогою облікового запису в 
соціальній мережі, у нас може бути доступ до певної інформації про вас.

Наші послуги пропонують вам можливість зареєструватися та увійти в систему, використовуючи дані вашого
облікового запису в сторонній соціальній мережі (наприклад, ваші логіни у Facebook або Twitter). Якщо ви 
вирішите це зробити, ми отримаємо певну інформацію про вас від постачальника соціальних мереж. 
Інформація про профіль, яку ми отримуємо, може відрізнятися залежно від відповідного постачальника 
соціальних мереж, але часто включає ваше ім'я, адресу електронної пошти, список друзів та зображення 
профілю, а також іншу інформацію, яку ви вирішите зробити загальнодоступною на такій платформі 
соціальної мережі.



Ми будемо використовувати отриману інформацію лише з метою, описаною в цьому повідомленні про 
конфіденційність або іншим чином роз'ясненим вам у відповідних Сервісах. Зверніть увагу, що ми не 
контролюємо та не несемо відповідальності за інше використання вашої особистої інформації вашим 
стороннім постачальником соціальних мереж. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з їх повідомленням про 
конфіденційність, щоб зрозуміти, як вони збирають, використовують і передають вашу особисту 
інформацію, а також як ви можете встановити налаштування конфіденційності на їхніх сайтах і в додатках.

8. ЯК ДОВГО МИ ЗБЕРІГАЄМО ВАШУ ІНФОРМАЦІЮ?

Коротко: ми зберігаємо вашу інформацію доти, поки це необхідно для досягнення цілей, викладених у цьому
повідомленні про конфіденційність, якщо інше не потрібне згідно із законом.

Ми зберігатимемо вашу особисту інформацію лише до того часу, поки це необхідно для цілей, викладених у 
цьому повідомленні про конфіденційність, за винятком випадків, коли більш тривалий термін зберігання 
потрібний або дозволений законом (наприклад, податковими, бухгалтерськими або іншими правовими 
вимогами). Ніяка мета у цьому повідомленні не вимагає від нас зберігати вашу особисту інформацію більше 
трьох (3) місяців після початку періоду простою облікового запису користувача.

Якщо у нас немає постійної законної ділової необхідності обробляти вашу особисту інформацію, ми або 
видалимо, або анонімізуємо таку інформацію, або якщо це неможливо (наприклад, через те, що ваша 
особиста інформація зберігалася в архівах резервних копій), ми безпечно зберігати вашу інформацію 
особисту інформацію та ізолювати її від подальшої обробки доти, доки видалення не стане можливим.

9. ЯКІ ВАШІ ПРАВА НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ?

Коротко: у деяких регіонах, таких як Україна, Європейська економічна зона (ЄЕЗ), Великобританія 
(Великобританія) та Канада, у вас є права, які надають вам ширший доступ до вашої особистої інформації та
контроль за нею. Ви можете переглянути, змінити або припинити дію облікового запису в будь-який час.

В Україні захист вашої особистої інформації регламентований законом«Про захист персональних даних», 
який ви знайдете за цим посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

У деяких регіонах (наприклад, в ЄЕЗ, Великобританії та Канаді) у вас є певні права відповідно до законів 
про захист даних. Вони можуть включати право (i) запросити доступ таотримати копію вашої особистої 
інформації; (ii) запитати виправлення чи видалення; (iii) обмежити обробку вашої особистої інформації; та 
(iv) якщо застосовно, до переносимості даних. У певних обставинах ви також можете мати право 
заперечувати проти обробки вашої особистої інформації. Ви можете зробити такий запит, зв'язавшись з 
нами, використовуючи контактну інформацію, вказану в розділі «ЯК ВИ МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ З 
ЦЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ?» нижче.

Ми розглянемо будь-який запит і вживемо заходів відповідно до законів про захист даних.
Якщо ви перебуваєте в ЄЕЗ або Великобританії і вважаєте, що ми незаконно опрацьовуємо вашу особисту 
інформацію, ви також маєте право подати скаргу до місцевого органу з нагляду за захистом даних. Ви 
можете знайти їх контактну інформацію тут: 
https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Якщо ви знаходитесь у Швейцарії, контактні дані органів захисту даних доступні тут: 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Відгук вашої згоди:якщо ми покладаємося на вашу згоду на обробку вашої особистої інформації, яка може 
бути явною та/або згодою, що передбачається, залежно від застосовного законодавства, ви маєте право 
відкликати свою згоду в будь-який час. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, зв'язавшись з 
нами, використовуючи контактну інформацію, зазначену в розділі «ЯК ВИ МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
З ЦЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ?» нижче або оновіть параметри.

Однак зверніть увагу, що це не вплине на законність обробки до її відкликання, а також, коли це дозволено 
застосовним законодавством, не вплине на обробку вашої особистої інформації, що здійснюється на 
законних підставах обробки, крім згоди.



Відмова від маркетингових та рекламних повідомлень: ви можете відмовитися від підписки на наші 
маркетингові та рекламні повідомлення в будь-який час, клацнувши посилання відмови від підписки в 
електронних листах, що відправляються нами, відповівши «СТОП» або «ВІДПИСАТИСЯ» на надіслані нами
SMS-повідомлення або зв'язавшись з нами, використовуючи інформацію, вказану в розділ «ЯК ВИ 
МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ З ЦЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ?» нижче. Після цього ви видаляєтеся з 
маркетингових списків. Тим не менш, ми можемо зв'язатися з вами, наприклад, щоб надсилати вам 
повідомлення, пов'язані з обслуговуванням, які необхідні для адміністрування та використання вашого 
облікового запису, для відповіді на запити на обслуговування або для інших цілей, не пов'язаних з 
маркетингом.

Інформація про обліковий запис.
Якщо ви в будь-який час захочете переглянути або змінити інформацію у своєму обліковому записі або 
припинити дію свого облікового запису, ви можете:
• Увійдіть до свого облікового запису та оновіть обліковий запис користувача.
• Зв'яжіться з нами за допомогою наданої контактної інформації.
За вашим запитом на видалення вашого облікового запису ми деактивуємо або видалимо ваш обліковий 
запис та інформацію з наших активних баз даних. Тим не менш, ми можемо зберігати деяку інформацію в 
наших файлах для запобігання шахрайству, усунення несправностей, допомоги в будь-яких розслідуваннях, 
забезпечення дотримання наших юридичних умов та/або дотримання правових вимог.

Файли cookie та аналогічні технології.Більшість веб-браузерів за замовчуванням настроєно на прийом 
файлів cookie. Якщо ви віддаєте перевагу, ви зазвичай можете налаштувати свій браузер на видалення файлів
cookie та відхилення файлів cookie. Якщо ви вирішите видалити файли cookie або відхилити файли cookie, 
це може вплинути на певні функції або послуги Сервісів. Щоб відмовитися від реклами рекламодавців на 
основі наших інтересівта інших Сервісів, відвідайте сторінку http://www.aboutads.info/choices/.

10. ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ФУНКЦІЙ «НЕ ВІДСТЕЖУВАТИ»

Більшість веб-браузерів та деяких мобільних операційних систем та програм для мобільних пристроїв 
включають функцію «Не відстежувати» («DNT») або налаштування, які можна активувати, щоб повідомити 
про ваші конфіденційності, щоб дані про ваші дії в Інтернеті не відстежувалися і не збиралися. . На даному 
етапі не розроблено єдиний технологічний стандарт длярозпізнавання та реалізації сигналів DNT. Таким 
чином, ми не реагуємо на сигнали DNT або будь-який інший механізм, який автоматично повідомляє про 
ваш вибір не відстежувати вас в Інтернеті. Якщо буде прийнято стандарт онлайн-відстеження, який ми 
повинні дотримуватися в майбутньому, ми повідомимо вас про цю практику в переглянутій версії цього 
повідомлення про конфіденційність.

11. ЧИ МИ РОБИМО ПОНОВЛЕННЯ ЦЕЙ ПОЛІТИКИ?

Коротко: Так, ми оновлюватимемо цет документу разі потреби, щоб відповідати відповідним законам.

Ми можемо час від часу оновлювати повідомлення про конфіденційність. Оновлена версія буде позначена 
оновленою датою «Переглянута», і оновлена версія набуде чинності, як тільки буде доступна. Якщо ми 
внесемо суттєві зміни до цьогоу політикупро конфіденційність, ми можемо повідомити вас, розмістивши 
повідомлення про такі зміни на помітному місці або безпосередньо надіславши повідомлення. Радимо вам 
частіше переглядати цет документпро конфіденційність, щоб бути в курсі того, як ми захищаємо вашу 
інформацію.

12. ЯК ВИ МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ ПО ПИТАННЯМ ЗАХИСТУ ОСОБИСТОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ?

Якщо у вас є питання чи коментарі щодо цього повідомлення, ви можете надіслати нам електронний лист на 
адресуinfo@tarasovagora.ua

13. ЯК ВИ МОЖЕТЕ ПОДИВИТИСЯ, ОБНОВИТИ ЧИ ВИДАЛИТИ ДАНІ, ЯКІ МИ ЗБИРАЄМО ВІД 
ВАС?



Відповідно до чинного законодавства вашої країни, ви можете мати право вимагати доступу до особистої 
інформації, яку ми збираємо від вас, змінити цю інформацію або видалити її за певних обставин. Щоб 
подати запит на перегляд, оновлення або видалення вашої особистої інформації, надішліть електронний лист
на адресуinfo  @tarasovagora.ua  ,з описом вашого запиту.


