
Політика конфіденційності

Ваша конфіденційність важлива для нас
Політика нашої компанії полягає у повазі до вашої конфіденційності

щодо будь-якої інформації, яку ми можемо збирати під час роботи нашого
веб-сайту, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» та
іншими нормативно-правовими актами.

Ця Політика конфіденційності застосовується до
https://gremcy.d.gremsys.com/en/ (назва сайту) (далі «нас», «ми» або
«Gremcy»). Ми поважаємо вашу конфіденційність і зобов'язуємось захищати
особисту інформацію, яку ви можете надати нам через Веб-сайт. Ми
прийняли цю політику конфіденційності («Політика конфіденційності»), щоб
пояснити, яка інформація може збиратися на нашому веб-сайті, як ми
використовуємо цю інформацію та за яких обставин ми можемо розкривати
інформацію третім особам. Ця Політика конфіденційності застосовується
лише до інформації, яку ми збираємо через Веб-сайт, і не поширюється на
збирання інформації з інших джерел.

Ця Політика конфіденційності встановлює загальні правила та
політику, що регулюють використання Вами нашого Веб-сайту. Залежно від
ваших дій під час відвідування нашого веб-сайту вам може знадобитися
прийняти додаткові умови обслуговування.

1. Основні поняття, що використовуються в Політиці
1.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка

персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
1.2. Відвідувач — будь-який відвідувач веб-сайту

https://gremcy.d.gremsys.com/en/ ;
1.3. Веб-сайт — сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а

також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в
мережі Інтернет за мережевою адресою https://gremcy.d.gremsys.com/en/ ;

1.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність
персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційних
технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

1.5. Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких
неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність
персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту
персональних даних;

1.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або
сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів
автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними,
включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення
(оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання,
доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних
даних;

https://gremcy.d.gremsys.com/en/
https://gremcy.d.gremsys.com/en/
https://gremcy.d.gremsys.com/en/


1.7. Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо
або побічно до певного або визначеного Користувача
веб-сайтуhttps://gremcy.d.gremsys.com/en/ ;

1.8. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття
персональних даних певній особі або певному колу осіб;

1.9. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на
розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача
персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними
необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в
засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних
мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим
способом;

1.10. Транскордонна передача персональних даних — передача
персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної
держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;

2. Відвідувачі сайту
Як і більшість операторів веб-сайтів, наша компанія збирає, не

ідентифікуючи особу, інформацію, яку зазвичай надають веб-браузери та
сервери, наприклад тип браузера, мовні уподобання, сайт що посилається, а
також дату і час запиту кожного відвідувача. Мета нашої компанії у зборі
інформації, що не ідентифікує особистість, полягає в тому, щоб краще
зрозуміти, які відвідувачі використовують наш веб-сайт. Іноді наша компанія
може розкривати інформацію, яка не ідентифікує особистість, у сукупності,
наприклад, публікуючи звіт про тенденції використання веб-сайту.

Ми також можемо збирати потенційно особисту інформацію, таку як
адреси інтернет-протоколу (IP) для зареєстрованих користувачів, та
користувачів, які залишають коментарі до повідомлень у блозі
https://gremcy.d.gremsys.com/en/ . Ми розкриваємо IP-адреси зареєстрованих
користувачів та коментаторів лише за тих самих обставин, що й
використовуємо та розкриваємо особисту інформацію, як описано нижче.

3. Особиста інформація
Деякі відвідувачі нашого веб-сайту воліють взаємодіяти з нами

способами, які вимагають від нашої компанії збирання особистої інформації.
Кількість та тип інформації, яку ми збираємо, залежить від характеру
взаємодії. Наприклад, ми просимо відвідувачів, які залишають коментар на
https://gremcy.d.gremsys.com/en/ вказати ім’я, стать вік чи географічне
розташування користувача та адресу електронної пошти.

4. Безпека
Безпека вашої особистої інформації важлива для нас, але пам'ятайте,

що жоден метод передачі через Інтернет або метод електронного зберігання
не є безпечним на 100%. Хоча ми прагнемо використовувати комерційно
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прийнятні засоби для захисту вашої Особистої інформації, ми не можемо
гарантувати її абсолютну безпеку.

5. Реклама
Оголошення, що з'являються на нашому веб-сайті, можуть бути

доставлені користувачам рекламними партнерами, які можуть встановлювати
файли cookie. Ці файли cookie дозволяють рекламному серверу розпізнавати
ваш комп'ютер кожного разу, коли вони надсилають вам онлайн-рекламу для
збору інформації про вас або інших осіб, які використовують ваш комп'ютер.
Ця інформація дозволяє рекламним мережам, серед іншого, надавати цільову
рекламу, яка, на їхню думку, представлятиме вам найбільший інтерес. Ця
Політика конфіденційності поширюється на використання файлів cookie
нашою компанією і не поширюється на використання файлів cookie
будь-якими рекламодавцями.

6. Посилання на зовнішні сайти
Наш сервіс може містити посилання на зовнішні сайти, якими ми не

керуємо. Якщо ви натиснете на стороннє посилання, ви будете
перенаправлені на сайт третьої сторони. Ми рекомендуємо вам ознайомитися
з Політикою конфіденційності та умовами обслуговування кожного сайту,
який ви відвідуєте.

Ми не контролюємо та не несемо відповідальності за зміст, політику
конфіденційності чи дії будь-яких сторонніх сайтів, продуктів чи послуг.

7. Google AdWords для ремаркетингу
Ми використовуємо послуги ремаркетингу для розміщення реклами на

сторонніх веб-сайтах (включно з Google) для попередніх відвідувачів нашого
сайту. Це може означати, що ми розміщуємо рекламу для попередніх
відвідувачів, які не виконали завдання на нашому сайті, наприклад,
використовуючи контактну форму для надсилання запиту. Це може бути
реклама на сторінці результатів пошуку Google або на веб-сайті в
контекстно-медійній мережі Google. Сторонні постачальники, зокрема
Google, використовують файли cookie для показу реклами на основі
будь-яких попередніх відвідувань. Звичайно, будь-які зібрані дані будуть
використовуватися відповідно до нашої власної політики конфіденційності та
політики конфіденційності Google.

Ви можете встановити переваги щодо того, як Google рекламує вас,
використовуючи сторінку Google Ad Preferences, і, якщо ви хочете, ви можете
повністю відмовитися від реклами на основі інтересів за допомогою
налаштувань файлів cookie або назавжди за допомогою модуля браузера.

8. Захист певної інформації, що дозволяє встановити особу
Наша компанія розкриває потенційно особисту та ідентифікуючу особу

інформацію лише тим своїм співробітникам, підрядникам та афілійованим
організаціям, яким (i) необхідно знати цю інформацію, щоб обробляти її від



нашого імені або надавати послуги, доступні на веб-сайті, та (ii) які
погодилися не розкривати її іншим. Деякі з цих співробітників, підрядників
та афілійованих організацій можуть бути за межами вашої країни.
Використовуючи веб-сайт нашої компанії, ви погоджуєтесь на передачу їм
такої інформації. Ми не будемо передавати потенційно особисту та
ідентифікуючу особу інформацію будь-кому, за винятком своїх
співробітників, підрядників та афілійованих організацій, як описано вище.

Якщо ви є зареєстрованим користувачем
https://gremcy.d.gremsys.com/en/ та вказали свою адресу електронної пошти,
ми можемо час від часу надсилати вам електронні листи, щоб повідомляти
вам про нові функції, запитувати ваші відгуки або просто тримати вас в курсі
новин нашої компанії. Ми переважно використовуємо наш блог для передачі
такого роду інформації, тому ми очікуємо, що такий тип розповсюдження
інформації буде зведений до мінімуму. Якщо ви надсилаєте нам запит
(наприклад, електронною поштою служби підтримки або через один з наших
механізмів зворотного зв'язку), ми залишаємо за собою право опублікувати
його, щоб допомогти нам уточнити або відповісти на ваш запит або
допомогти іншим користувачів. Наша компанія вживає всіх розумно
необхідних заходів для захисту від несанкціонованого доступу, використання,
зміни або знищення інформації, що потенційно ідентифікує чи ідентифікує
особистість.

9. Зведена статистика
Ми можемо збирати статистику щодо поведінки відвідувачів свого

веб-сайту. Наша компанія може відображати цю інформацію публічно або
надавати її іншим особам. Проте, ми не розкриваємо вашу особисту
інформацію, яка потенційно може ідентифікувати особу.

10.Файли cookie
Щоб збагатити та покращити ваш онлайн-досвід, ми використовуємо

файли cookie, аналогічні технології та послуги, що надаються іншими
компаніями, для відображення персонального контенту, відповідної реклами
та збереження ваших уподобань на вашому комп'ютері.

Файл cookie — це рядок інформації, яку веб-сайт зберігає на комп'ютері
відвідувача і яку браузер відвідувача надає веб-сайту кожного разу, коли
відвідувач повертається. Ми використовуємо файли cookie, щоб ефективно
ідентифікувати та відслідковувати відвідувачів, їх використання
https://gremcy.d.gremsys.com/en/ та їх налаштування доступу до веб-сайту.
Відвідувачі нашого сайту, які не хочуть, щоб файли cookie розміщувалися на
їх комп'ютерах, повинні налаштувати свої браузери на відмову від файлів
cookie перед використанням нашого веб-сайту, але враховуючи те, що деякі
функції нашого веб-сайту, можуть працювати неправильно без допомоги
файлів cookie.
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Продовжуючи навігацію на нашому веб-сайті без зміни налаштувань
файлів cookie, ви цим визнаєте та погоджуєтеся з використанням файлів
cookie нашою компанією.

11.Транскордонна передача персональних даних
До початку здійснення транскордонної передачі персональних даних,

ми зобов’язуємося переконатися в тому, що іноземною державою, на
територію якої передбачається передача персональних даних, забезпечується
надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

Транскордонна передача персональних даних на території іноземних
держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися
тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних
на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання
договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

12.Внесення змін в політику конфіденційності
Хоча більшість змін, швидше за все, будуть незначними, наша компанія

може час від часу змінювати свою Політику конфіденційності на власний
розсуд. Ми рекомендуємо відвідувачам час від часу перевіряти цю сторінку
на наявність змін у Політиці конфіденційності. Ваше подальше використання
цього сайту після будь-яких змін до цієї Політики конфіденційності
означатиме вашу згоду з такими змінами.

13.Заключні положення
Ви можете отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються

обробки ваших персональних даних, звернувшись до нас за допомогою
електронної пошти legal legal <legal@gremcy.com>
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