
УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1. Ця Угода про конфіденційність (надалі – Угода) укладається між адміністрацією сайту 
«Делікат. Сім’я магазинів» (надалі – Адміністрація), розташованого на доменному імені 
delikat.site (надалі – Сайт), і приватною особою – що, відвідала сторінки Сайту та скористалася 
хоча б одним із сервісів, що надаються в рамках Сайту (надалі – Користувачем).

2. Ця Угода регулює порядок збирання, використання та розголошення Адміністрацією 
інформації про Користувача, яка може бути визнана конфіденційною, або є такою.

3. Фактичне використання Сайту, будь-яких його сервісів та можливостей, перегляд його 
сторінок, заповнення реєстраційних та діалогових форм на сайті Користувачем означає 
автоматичне прийняття Користувачем умов даної Угоди. У цьому випадку Користувач розуміє 
і погоджується з тим, що Адміністрація буде розцінювати факт використання Користувачем 
Сайту як згоду з умовами Угоди з відповідного моменту часу.

4. Використовуючи Сайт, Користувач Сайту дає Адміністрації, а також будь-яким третім 
особам, що мають доступ до Сайту, добровільну згоду на обробку своїх персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою функціонування 
Сайту.

5. Метою одержання, зберігання, обробки й використання персональних і інших даних 
Користувача є захист інтересів Користувача та Адміністрації, а також надання Користувачеві 
послуг, запит думки Користувача про послуги і товари магазину «Делікат. Сім’я магазинів» 
(надалі – магазин), надання можливості Користувачу отримати вигоду зі спеціальних 
пропозицій і рекламних акцій, проведення опитувань про товар, виконання та обробка запитів 
Користувача з надання інформації про магазин, його товари і послуги, інформування 
Користувача про новинки магазину, вдосконалення товарів і послуг магазину і проведення 
конкурсів та інших рекламний акцій.

6. Під «обробкою персональних даних» слід розуміти вчинення будь-яких дій та/або 
сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, 
адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (розповсюдженням, 
реалізацією, передачею), знеособленням та знищенням персональних даних.

7. Конфіденційною в розумінні цієї Угоди може бути визнана лише інформація, що 
зберігається в базі даних Сайту в зашифрованому вигляді і доступна для перегляду виключно 
Адміністрації.

8. Інформація про особу, яка добровільно розміщена ним у загальних розділах Сайту при 
заповненні форм зворотного зв’язку і доступна будь-якому іншому Користувачеві Сайту, або 
інформація, яка може бути вільно отримана з інших загальнодоступних джерел, не є 
конфіденційною.

9. Користувач має усі права щодо його персональних даних, які передбачено чинним 
законодавством України, зокрема статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». 
Користувач підтверджує, що йому зрозумілі всі права, а також мета обробки його 
персональних даних. 

10. Користувач погоджується, що його персональні дані зберігатимуться протягом 
строку, необхідного для досягнення мети обробки таких даних, але не менше 10 (десяти) років.

11. Крім того, Користувач погоджується, що надана ним згода не вимагає здійснення 
спеціальних додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам.

12. Користувач має право у будь-який момент відкликати свою згоду або внести 
застереження стосовно обмеження права на обробку його персональних даних, звернувшись за 
адресою: _______________________.



13. Інформація, про яку йдеться в цій Угоді, може бути персоніфікованою (прямо 
відноситься до конкретної особи або асоційованої з нею) і неперсоніфікованою (дані про 
Користувача Сайту, отримані без прив’язки до конкретної особи).

14. Адміністрації доступна інформація, одержувана наступними способами:
- при листуванні Адміністрації з Користувачем Сайту за допомогою електронної пошти;
- інформація, надана Користувачем в рамках заходів, що проводяться Адміністрацією, 

опитуваннях, заявках, формах зворотного зв'язку тощо;
- технічна інформація – дані про Інтернет-провайдера Користувача, IP-адреса 

Користувача, характеристики використовуваного ПК і програмного забезпечення тощо.
15. Адміністрація може час від часу надсилати Користувачу рекламні електронні листи 

на електронну пошту чи месенджер (Viber, WhatsApp и Telegram та інші) Користувача про 
вакансії, які можуть зацікавити Користувача, про пропоновані послуги або оголошення, які 
стосуються Сайту і послуг Сайту. Користувач може відмовитися від такої розсилки, 
натиснувши на відповідне посилання в електронному листі.

16. Адміністрація включає дані Користувача до баз персональних даних Користувачів 
Сайту з моменту, коли Користувач вперше починає використовувати Сайт, а також протягом 
усього періоду використання Сайту Користувачем.

17. Адміністрація має право передати персональні дані Користувача, базу персональних 
даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам 
без повідомлення про це Користувача, зокрема:

- особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сайт;
- особам, що є пов’язаними/афілійованими з Сайтом;
- іншим споживачам послуг Сайту (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сайті 

передбачено відповідний функціонал, та це не суперечить положенням Закону України «Про 
захист персональних даних».

18. Адміністрація докладає зусилля для того, щоб інформація Користувача 
використовувалась для цілей, зазначених у цій Угоді. Адміністрація використовує знеособлені 
дані для цільового надання рекламних та/або інформаційних матеріалів.

19. Крім того, Адміністрація буде вживати всіх необхідних заходів для захисту 
персональних даних Користувача від неавторизованого доступу, зміни, розкриття чи 
знищення.

20. Адміністрація несе відповідальність за всі свої дії або бездіяльність щодо 
персональних даних Користувачів в рамках чинного застосовного законодавства.

21. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які дії Користувачів і третіх осіб з 
персональними даними Користувачів незалежно від того, отримані ці дані через Сайт або 
іншим способом.

22. Адміністрація не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, 
зловмисників та інших порушників, які можуть порушувати цю Угоду і намагатися заволодіти 
повністю або частково особистою інформацією і персональними даними Користувачів, а також 
використовувати їх в особистих цілях.

23. При користуванні Сайтом Користувач підтверджує, що вказує правдиву і точну 
інформацію. 

24. Адміністрація має право вносити зміни або доповнення до цієї Угоди в будь-який час 
без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Угоди на Сайті. Нова 
редакція Угоди набуває чинності та буде обов’язкова для Користувача з моменту її розміщення 
на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.


