
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ Компанії ТОВ “Скрипт Солюшн”

Ця політика конфіденційності діє для всіх продуктів (програм для

ЕОМ - далі "Додатки"), веб-сайтів і сторінок в соціальних мережах

що входять до структури Компанії ТОВ “Скрипт Солюшн”.

ТОВ “Скрипт Солюшн” залишає за собою право публікувати

окремі примітки про конфіденційність для певних продуктів, а

також у будь-який час змінювати політику конфіденційності на свій

розсуд.

Сервіси та сайти ТОВ “Скрипт Солюшн” можуть містити посилання

на інші веб-сайти. Ми не несемо відповідальності за політику

конфіденційності або зміст цих сайтів. Якщо у вас є питання або

сумніви з приводу цієї політики, ви повинні зв'язатися з нами за

адресою електронної пошти що вказана на сайті

https://script.net.ua.

Контент від читачів (у тому числі коментарі)

Якщо ви вирішили рекомендувати будь-яку статтю з нашого сайту

у Facebook, ці дії регулюються Політикою конфіденційності

Facebook. Ми не відстежуємо і не зберігаємо записи цих дій.

https://script.net.ua


Якщо ви зареєстровані на нашому сайті, ми можемо відстежувати

і аналізувати ваші дії на ньому.

Обмеження відповідальності за достовірність отриманої
інформації.

Ми не перевіряємо достовірність отриманої про користувачів

інформації і не контролюємо правосуб’єктність користувачів.

Інформація, яка може бути оброблена в процесі взаємодії з

користувачем продуктів (далі - "Користувач") ТОВ “Скрипт

Солюшн”:

● Інформація, що надається Користувачами соціальної мережі
FACEBOOK - під час використання Програми може
використовуватися надана Користувачем особиста
інформація. Обсяг вищевказаної інформації не перевищує
обсяг інформації, що вказується зареєстрованим
користувачем FACEBOOK зазначеної при взаємодії з
FACEBOOK.

● Інформація про відвідування - при доступі до продуктів ТОВ
“Скрипт Солюшн” через браузер, програму або інший клієнт
сервери  автоматично записують певну інформацію. Ці
журнали сервера можуть містити інформацію про
веб-запити, IP-адресу, типи і мову браузера, дату і час
запиту, а також містити один або декілька файлів cookie, за
якими можна визначити браузер або аккаунт Користувача.

● Користувацькі повідомлення - коли Користувач в процесі
взаємодії при використанні Програми відправляє
повідомлення, у тому числі в служби підтримки, можливе



збереження і обробка цих повідомлень для відповідей на
запитання і подальшого вдосконалення функціонування
Програми та сервісів ТОВ “Скрипт Солюшн”. Для зв'язку з
Користувачем з питань роботи Програми може
використовуватися адреса електронної пошти або номер
телефону надані Користувачем.

● Треті особи - дана політика конфіденційності відноситься
виключно до продуктів ТОВ “Скрипт Солюшн”.

Цим підтверджується, що використання інформації, зазначеної

Користувачем, дозволено для цілей передбачених політикою

конфіденційності ТОВ “Скрипт Солюшн”.

Більшість браузерів спочатку налаштовані на отримання файлів

cookie, однак ви можете скинути ці налаштування і вказати, щоб

браузер заблокував всі файли cookie або сповіщав про відправку

цих файлів.

Надання доступу до інформації

ТОВ “Скрипт Солюшн” надає доступ до особистої інформації

іншим компаніям і приватним особам, які не мають відношення до

ТОВ “Скрипт Солюшн”, лише за таких обмежених обставин:

● Має місце наявність дозволу Користувача. Для передачі
будь-якої конфіденційної інформації, потрібна явна згода
Користувача.



● є підстави вважати, що доступ, використання, збереження
або розкриття такої інформації необхідне для дотримання
будь-яких чинних законів, постанов, актів тощо;

● При виявленні і запобіганні шахрайським діям, а також
вирішенні проблем безпеки та усунення технічних
неполадок.

Захист інформації

ТОВ “Скрипт Солюшн” вживає всіх необхідних заходів для захисту

даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи

знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка

процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки,

включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення

фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого

доступу до систем, в яких ми зберігаємо особисті дані.

ТОВ “Скрипт Солюшн” надає доступ до інформації користувачів

тільки тим співробітникам, підрядникам та агентам ТОВ “Скрипт

Солюшн”, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення

операцій, які виконуються від нашого імені.

Запит на видалення особистої інформації

Користувач має право в будь-який момент відкликати свою згоду

на використання особистої інформації (персональних даних). Для

цього Користувачу достатньо надіслати повідомлення

електронною поштою, з поміткою в темі листа "Видалення



персональних даних", за адресою що вказана на сайті

https://script.net.ua.

https://script.net.ua

