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Оновлено: 8 квітня 2020 

 

Політика конфіденційності 

 

Дана Політика конфіденційності (далі - Політика) діє щодо всіх даних, які компанія 

Taxters отримує від Вас під час відвідування Вами нашого сайту. 

 

У процесі здійснення діяльності при зборі та обробці персональних даних ми 

дотримуємося Ваших прав і свобод, в тому числі права на приватність, сімейну та 

особисту таємницю. 

 

Використовуючи сайт www.taxters.com, Ви погоджуєтеся з цією Політикою і всіма її 

умовами. Також Ви підтверджуєте, що надаючи таку згоду, Ви дієте з власної волі. У разі 

незгоди з цією політикою просимо утриматися від використання сайту. 

 

1. Збір та обробка персональних даних  

 

Використовуючи сайт www.taxters.com, Ви даєте згоду на збір, обробку, зберігання, 

передачу, розкриття та інше використання Ваших персональних даних відповідно до 

Політики в будь-якій країні, в якій здійснює діяльність компанія Taxters або її 

постачальники. Ваше місце знаходження, місце проживання, громадянство, резидентство 

при цьому не має значення. 

 

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що законодавство різних країн у галузі захисту, 

використання та обробки персональних даних може відрізнятися і забезпечувати рівень 

захисту, який відрізняється від рівня захисту даних у Вашій країні. 

 

Ваші персональні дані класифікуються за методом збору: 

 

• Дані, надані Вами при реєстрації компанії в будь-якій юрисдикції, відкриття 

рахунку в будь-якому банку / платіжній системі та інші послуги, які надає компанія 

Taxters; 

 

• Дані, отримані нами через сайт www.taxters.com, електронні листи, повідомлення в 

різних месенджерах; 

 

• Дані, які ми отримуємо за Вашої безпосередньої взаємодії з сайтом, наприклад, 

назви публікацій, які були Вам цікаві, зручна для Вас мова, дані про трафік, дані 

про місцезнаходження і так далі; 

 

• Дані, які нам вдалося отримати з інших джерел. 

 

Також ми можемо збирати і зберігати дані технічного характеру про пристрій, який Ви 

використовуєте: ID пристрою, дані Вашої операційної системи, IP адреса, назва Вашого 

мобільного оператора і т.д. 
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З метою ідентифікації Вас при повторному відвідуванні нашого сайту ми використовуємо 

файли cookies. Таким чином, ми можемо зробити Ваше перебування на нашому сайті 

максимально комфортним, запам'ятавши Ваші уподобання. 

 

Сookie файл - це невеликий фрагмент даних у вигляді тексту або бінарного коду, який 

зберігається нами на пристрої, який Ви використовуєте при відвідуванні нашого сайту. 

Ви можете ознайомитися з Політикою використання cookie-файлів тут. 

 

2. Зберігання персональних даних 

 

Компанія Taxters вживає всіх необхідних організаційних і технічних заходів для 

безпечного зберігання Ваших персональних даних. Дані зашифровані відповідним чином і 

забезпечена фізична безпека даних з метою запобігання несанкціонованому доступу до 

систем, що зберігають персональні дані. 

 

3. Цілі використання персональних даних 

 

Ваші персональні дані використовуються для того, щоб: 

 

 Використання нашого сайту і послуг було можливим і максимально 

ефективним; 

 

 Ми, аналізуючи Ваші дані, могли в результаті досліджень підвищувати якість 

послуг, що надаються, розробляти нові послуги, покращувати сайт; 

 

 Ми могли направляти Вам повідомлення, запити та інформацію, пов'язану з 

використанням сайту і наданням послуг; 

 

 Ми могли обробляти Ваші запити, заявки і звернення; 

 

 Ми могли виконати взяті на себе зобов'язання перед Вами. 

 

4. Розголошення персональних даних 

 

Ваші персональні дані зберігають свою конфіденційність, крім випадків, коли Ви 

добровільно надаєте свої дані для загального доступу необмеженому колу осіб. 

 

Ми маємо право передати Ваші персональні дані третій особі, якщо: 

 

• Ви дали на це свою згоду; 

 

• Передача цих даних необхідна для надання Вам послуги або можливості 

користування нашим сайтом; 

 

• Передача цих даних передбачена будь-яким чинним законодавством в рамках 

регламентованої процедури; 

 

• Якщо в результаті обробки отримані знеособлені статистичні дані, які передаються 

третій особі для проведення аналізу, виконання робіт або надання послуг за 

дорученням компанії Taxters. 

 

5. Зміна Ваших даних 
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Ви можете змінити надані нам дані або їх частину в будь-який момент. Також Ви можете 

вимагати видалення Ваших персональних даних або їх частини, якщо вони неповні, 

застарілі, невірні або не потрібні для заявленої мети обробки. 

 

6. Ваші права  

 

Ви маєте право: 

• змінити, доповнити, видалити Ваші персональні дані (більш детально про це в 

п.5); 

 

• отримати зібрані нами Ваші персональні дані; 

 

• відкликати згоду на обробку Ваших персональних даних; 

 

• захищати свої права та інтереси в законному порядку. 

 

Деякі публікації на нашому сайті можуть містити посилання на інші сайти. При переході 

по такому посиланню Ви переходите на інший ресурс, у якого своя політика 

конфіденційності і правила обробки персональних даних. Перед використанням таких 

ресурсів, просимо ознайомитися з цими документами. Ми не несемо відповідальність за 

дії цих ресурсів і/або інформацію, розміщену на них. 

 

7.  Заходи безпеки для захисту даних 

 

Ми використовуємо надійні засоби для забезпечення збереження Ваших персональних 

даних. Вони повною мірою захищені від несанкціонованого доступу, в тому числі від 

доступу з метою копіювання, поширення, зміни, знищення даних, а також інших 

неправомірних дій. 

 

Співробітники компанії Taxters належним чином поінформовані і проінструктовані про 

необхідність і способи захисту персональних даних, що використовуються, і 

зобов'язуються дотримуватися правил і принципів обробки і захисту персональних даних. 

Ми не гарантуємо безпеку Ваших даних при передачі по електронних каналах. 

 

8. Зміни і термін дії Політики 

 

Компанія Taxters залишає за собою право вносити зміни в діючу Політику. На початку 

документа вказується дата останнього оновлення Політики. Політика вступає в силу з 

моменту публікації на сайті www.taxters.com і діє безстроково. 

 

9. Контактна інформація 

 

Всі питання і пропозиції до вищевикладеного просимо надсилати на електронну пошту 

law@taxters.com  

mailto:law@taxters.com



