Політика конфіденційності
Політика конфіденційності покликана поінформувати вас про те, як ми працюємо з вашими персональними
даними та обробляємо їх. Якщо ви не згодні з будь-якою частиною цієї Політики конфіденційності, сайт
karpaty.ua не може надавати вам Послуги, а вам слід припинити використовувати даний сайт.
Якщо в даній Політиці конфіденційності відсутнє визначення будь-яких термінів (наприклад, "Оголошення",
"Місце відпочинку/проживання"), їх значення має визначатися відповідно до визначень, зазначених в Умовах
надання послуг.
Реєстрація на сайті karpaty.ua дозволена лише Замовнику, який уважно ознайомився з даною політикою
конфіденційності та висловив свою згоду шляхом натискання кнопки "Зареєструватися" на сайті karpaty.ua.
Користувач має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010
№2297-VI.
Політика конфіденційності діє до тих пір, поки на сайті karpaty.ua зберігається будь-яка інформація про
Замовника, його Оголошення, у тому числі персональні дані.

1.Персональні дані
1.1. Приймаючи умови Публічного Договору про надання послуг в мережі Інтернет (надалі в тектсі ̶ Договір)
та умови даної політики конфіденційності, Замовник як суб’єкт Персональних даних, добровільно надає
сайту свою безумовну та безвідкличну згоду на обробку Персональних даних, що включає в себе вчинення
будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням,
адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією,
передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних Замовника, відповідно до мети обробки
Персональних даних, що вказана в Договорі та/або будь-якої іншої мети обробки Персональних даних, що
визначається сайтом. В тому числі з метою пропонування будь-яких нових послуг та/або встановлення
ділових відносин між Замовником та сайтом на підставі цивільно-правових договорів предмет яких є
відмінним від предмету цього Договору, а також на збір, надання, використання та поширення будь-яким
чином інформації, що вказана в цьому пункті через державні органи та розкриття інформації щодо
Замовника, яка згідно із законодавством України містить конфіденційну інформацію.
1.2. З погодженням з умовами конфіденційності Замовник також надає свою згоду на зміну визначеної цими
умовами мети обробки персональних даних Замовника шляхом розміщення відповідного повідомлення на
сайті в мережі Інтернет - www.karpaty.ua.
1.3. Згода Замовника на обробку Персональних даних, що надана останнім згідно з умовами цього пункту не
вимагає здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Замовника третім особам згідно з
нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».
1.4. З погодженням політики конфіденційності та укладенням Договору, Замовник підтверджує, що йому
повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета
обробки Персональних даних Замовника, в тому числі збір Персональних даних Замовника.
1.5. Згода Замовника передбачена пунктом 1.1. діє протягом всього строку надання Послуг.
1.6. Замовник визнає, що в разі недбалого ставлення до безпеки і захисту його персональних даних та даних
авторизації треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та
інших даних Замовника. Karpaty.ua не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
2. Інтелектуальна власність
2.1. Замовник розуміє, що інформація, яка надається karpaty.ua як частина Послуг, включаючи, але не
обмежуючись рекламою в межах Послуг, розміщена спонсорами в рамках Послуг, може бути об’єктом
інтелектуальної власності, права на які захищені і належать спонсорам або рекламодавцям, які розміщують
таку інформацію на сайті www.karpaty.ua.
2.2. Замовник не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати,
розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такої інформації, за винятком випадків, коли
такі дії були прямо дозволені karpaty.ua.
2.3. Замовник визнає і погоджується, що karpaty.ua має усі майнові та немайнові права щодо Послуг,
включаючи будь-які права інтелектуальної власності у відношенні Послуг (незалежно від того,
зареєстровані такі права чи ні, а також незалежно від юрисдикції, де такі права можуть виникнути)
3. Конфіденційність інформації
3.1. Замовник визнає, що Послуги можуть містити інформацію, яка буде розцінюватися karpaty.ua як
конфіденційна, і Замовник не вправі розкривати таку інформацію без попередньої письмової згоди
karpaty.ua.

3.2. Замовник і karpaty.ua вважають, що будь яка інформація стосовно компаній, клієнтів, працівників,
майбутніх подій чи інших деталей, що стосуються надання Послуг чи іншої інформації, що є відомою для
обох сторін є конфіденційною і зобов'язуються не передавати її третім особам.
3.3. Також, якщо будь-яка особа звернеться в майбутньому із запитаннями про karpaty.ua – то, ніяка інформація
не підлягає розголошенню без письмового дозволу представника компанії, чиї відомості запитуються.
4. Реклама
4.1. Надання деяких з Послуг на сайті karpaty.ua фінансується за рахунок доходів від реклами, і Послуги
можуть містити рекламу. Така реклама може орієнтуватися на інформаційний зміст Послуг, запитів,
здійснюваних у процесі використання Послуг, або на іншу інформацію.
4.2. Порядок, форма і обсяг реклами, що розміщується на сайті та в Послугах, може змінюватися і не потребує
додаткового погодження зі сторони Замовника.
5. Авторське право
5.1. Замовник зберігає авторські права і будь які інші права, які належать йому щодо змісту Оголошення, яке
він надає, розміщує, пересилає, передає або відображає на сайті karpaty.ua або за допомогою отримання
Послуг.
5.2. Розміщуючи оголошення на сайті karpaty.ua, Замовник надає karpaty.ua на умовах безкорисливості
постійне, безвідзивне та невиключне право (без обмеження території дії) на відтворення, адаптування,
внесення змін, переклад, публікування, відкрите провадження, відкриту демонстрацію і розповсюдження
будь-якого змісту, що Замовник розміщує, пересилає, передає або відображає на сайті karpaty.ua.
5.3. Дане право надається виключно для того, щоб надати karpaty.ua можливість демонструвати, поширювати і
просувати Послуги на ринку, і може бути відкликане щодо певних Послуг.
5.4. Замовник погоджується, що таке право дозволяє karpaty.ua робити Оголошення доступним іншим
компаніям, організаціям або фізичним особам, з якими karpaty.ua пов'язують відносини по наданню послуг,
а також право karpaty.ua використовувати Оголошення у зв'язку з наданням таких послуг.
5.5. Замовник підтверджує та гарантує karpaty.ua, що він володіє всіма майновими і немайновими правами, які
необхідні для надання вищезазначеного права.
5.6. Замовник розуміє, що karpaty.ua має право:
- передавати або поширювати зміст вашого Оголошення через різні мережі загального доступу і в
різних формах;
- вносити зміни у ваше Оголошення, щоб привести його у відповідність або адаптувати його до
технічних вимог мережі, пристроїв, послуг і засобів зв’язку.
5.7. Karpaty.ua збирає особисту інформацію, а саме:
- ім'я, прізвище, по батькові, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування місця
відпочинку/проживання. Також karpaty.ua може збирати іншу інформацію:
- Файли Cookies для того, щоб визначити браузер користувача і надати залежні від цього сервіси,
наприклад зберігання даних в кошику між відвідинами;
IP-адресу користувача, для того щоб показати рекламу і вести журнал активності Користувача;
- інформацію про помилки роботи ресурсу, ініційованих Користувачем;
- поведінку користувача на сайті;
Вся інформація збирається karpaty.ua і не змінюється в процесі збору даних.

