
Політика конфіденційності та захисту персональних даних 

 

Загальні положення 

 

Ми з великою повагою ставимося до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку 

осіб, які відвідали сайт https://www.tekmanrent.com.ua, а також тих, хто користується наданими 

Сайтом сервісами; в зв'язку з чим, прагнемо захищати конфіденційність персональних даних 

(відомостей або сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 

конкретно ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови 

використання сервісів Сайту для кожного користувача. 

Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі — «Політика») встановлює 

порядок здійснення та обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, 

мету використання таких персональних даних, взаємодію з третіми особами, заходи безпеки для 

захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну 

інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення 

своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас 

щодо практики захисту персональних даних. 

 

Інформація надана Вами є конфіденційною і не передається третім особам, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

 

Згода на обробку персональних даних 

Я, як суб’єкт персональних даних, надаю свою згоду на обробку своїх персональних даних 

вказаних мною під час реєстрації, та/або користуванням послугами сайту 

https://www.tekmanrent.com.ua, Фізичній особі-підприємцю Васюк Е.О., (місцезнаходження: 49000, 

м. Дніпро, вул. Косіора, буд. 38, кв. 61) (далі — Володілець) в базі персональних даних 

«Контрагенти» з метою забезпечення взятих Володільцем на себе зобов’язань, для забезпечення 

відносин у сфері податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, а також для 

забезпечення відносин у сфері реклами та ведення ділових стосунків, направлення (надсилання) на 

мою адресу спеціальних пропозицій, інформації про нові товари, послуги та рекламні акції, 

знижки інші дії, у межах своєї діяльності, а також виконання Володільцем своїх обов'язків переді 

мною, як покупцем товарів і/або послуг, тощо, а саме: 

   •  прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номери домашнього чи мобільного телефонів, 

іншої контактної інформації, паспортні дані, ІПН (РНОКПП), дата народження та інша 

інформація, яка надається мною; 

   •  будь-яких інших персональних даних та відомостей, які добровільно надаються Суб’єктом 

персональних даних Володільцю, що містяться в документах, що надаються при заповненні анкет, 

проведенні інтерв'ю, в процесі оформлення заявок, інших документів та виконання укладених 

договорів, а також дані, які можуть знадобитися Володільцю у зв'язку із реалізацією мети обробки 

персональних даних, в тому числі паспортні дані, якщо такі були надані. 

Обробка персональних даних може здійснюватися ФОП Васюк Е.О. на паперовому і/або 

електронному носіях з можливим використанням змішаної обробки: автоматизованої та 

неавтоматизованої. 

Я погоджуюсь з тим, що ФОП Васюк Е.О. може передавати мої персональні дані третім особам, 

афілійованим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям відповідно до мети їх обробки, 

банківським установам, фінансовим установам, іншими третіми особами, за умови дотримання 

такими особами вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних (без 

додаткового погодження та повідомлення Суб’єкта персональних даних в разі їх передачі). 

Я підтверджую, що повідомлений про Володільця персональних даних; мету обробки 

персональних даних; склад і зміст персональних даних; осіб, яким можуть бути передані 

персональні дані; мені зрозумілі мої права, передбачені Законом України «Про захист 

персональних даних». 

 

Мета використання персональних даних 

Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, 

обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на 

виконання законів України, в тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», 

«Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних 

даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою 



обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про 

інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів», а також відповідно до Правил використання Сайту. 

Володілець  гарантує, що персональні дані зберігатимуться та оброблятимуться у відповідності з 

вимогами Закону України «Про захист персональних даних». 

 

Термін зберігання персональних даних 

Персональні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки. 

Після того, як суб'єкт персональних даних перестає бути користувачем Сайту шляхом видалення 

свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються. 

 

Використання файлів cookie 

 

Cookie — це текстовий файл або файли, щомістять невеликий обсяг інформації, які 

відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна 

віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач 

відвідує Сайт. 

Володілець  використовує всі необхідні (cookies) куки, щоб забезпечити Вам надання максимально 

повної інформації про нас та наші можливості, щоб Ви отримали найкращий досвід на нашому 

сайті. Якщо Ви продовжуєте користуватись нашим сайтом, це означає Вашу згоду на 

використання нами (cookies) та отримання Вами всіх файлів cookie, та нашу можливість надсилати 

Вам найсвіжішу інформацію про найактуальніші пропозиції та акції. Ви в будь-який час можете 

легко відмовитись від розсилки або зоборонити використовувати куки шляхом персональних 

налаштувань Вашого девайсу. 

 

Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Сайті 

Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу або 

електронну пошту користувача, захищені відповідно до законодавства. Тобто, жодним чином або 

способом не порушуємо таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів 

Сайту. 

 

Захист персональних даних 

Сайт використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту 

інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. 

Однак, незважаючи на всі зусилля, Володілець не може гарантувати абсолютну захищеність від 

будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Володільця. 

Сайт забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а 

також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або 

незаконного розголошення, або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, 

знищення або пошкодження. 

Сайт надає доступ до інформації та персональних даних тільки уповноваженим співробітникам, 

які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних відповідно до вимог 

Володільця. 

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним 

особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

 

Зміна Політики 

У цю Політику періодично та без попереднього повідомлення користувача про це можуть 

вноситися зміни та доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства. 

У разі внесення суттєвих змін до цієї Політики, буде розміщено повідомлення на Сайті та вказано 

термін вступу цих змін в силу. Якщо протягом зазначеного строку ви не відмовитеся від їх 

прийняття в письмовій формі, це буде означати, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами 

Політики. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін 

або доповнень. 


