ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Дякуємо Вам за відвідування нашого веб-сайту.
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР «ВІДРОДЖЕННЯ» (надалі – Релігійна
Організація) відповідально ставиться до дотримання права кожного відвідувача нашого веб-сайту
на конфіденційність персональних даних і вживає заходи із захисту наданої нам Вами інформації.
Запевняємо Вас, що Релігійна Організація докладає всіх зусиль, щоб захистити приватну
інформацію про відвідувачів цього веб-сайту. В цій Політиці конфіденційності викладено порядок
здійснення нами обробки персональних даних із використанням мережі Інтернет та інших
електронних мереж зв’язку, види персональних даних, які ми збираємо, цілі використання нами
таких персональних даних та суб’єктів, яким розкриваються персональні дані. Користування цим
веб-сайтом свідчить про Вашу згоду з цією Політикою конфіденційності.
ТИПИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКУ МИ ЗБИРАЄМО
Інформація, яку Ви надаєте нам на добровільній основі
Релігійна Організація може збирати персональні дані, такі як ім’я, прізвище, по-батькові, домашня
та електронна адреса, телефонний номер (“персональні дані”). В разі реєстрації персонального
профілю, може знадобитися надання Вами згаданих персональних даних для завершення
процедури реєстрації. Ми також можемо збирати платіжну інформацію в разі здійснення Вами
транзакції з перерахування благодійного внесу. Ми можемо запропонувати Вам надати нам
додаткову інформацію (таку як Ваш вік чи стать) чи інформацію про Ваші уподобання та інтереси.
ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ЗБИРАЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО ПІСЛЯ ВАШОГО ДОСТУПУ НА ВЕБ-САЙТ ТА
КОРИСТУВАННЯ НИМ
Окрім персональних даних, що добровільно надаються суб’єктами персональних даних, ми
автоматично збираємо певні типи інформації при відвідуванні веб-сайту Релігійної Організації
користувачами. Такі автоматизовані технології можуть включати в себе використання “Cookies” і
журналів веб-сервера для збору IP-адрес. Збір цієї інформації дозволяє нам краще зрозуміти і
поліпшити продуктивність, зручність користування веб-сайтом Релігійної Організації та його
ефективність, а також вимірювати ефективність маркетингових заходів. Ми можемо користуватися
послугами третіх сторін, що допомагають нам у зборі та обробці інформації, описаної у цьому
розділі, і при цьому на всіх третіх сторін поширюються зобов’язання, описані вище.
ПАКЕТИ ДАНИХ (COOKIES)
Сookie – це пакет даних на веб-сайті, створений з метою обліку та для зручності користувачів. Як й
інші веб-сайти, сайт Релігійної Організації використовує цей пакет даних з різною метою,
наприклад, для реєстрації загальної кількості відвідувачів нашого веб-сайту на анонімній основі.
Ми також можемо використовувати ці дані, щоб запам’ятати Вас, коли Ви повернетеся на вебсайт, або Ваші налаштування для користування веб-сайтом, або щоб проводити акції, а також щоб
допомогти Вам працювати з веб-сайтом відповідно до Ваших потреб. У таких випадках ми можемо
отримувати інформацію про Ваші персональні дані з файла cookie.
Використовуйте відповідні опції у Вашому браузері, якщо не хочете зберігати файл cookie, або ж
встановіть опцію про повідомлення, коли отримуєте файл cookie. Якщо Ви відключаєте опції
cookie, Ви знижуєте свої можливості, якими можете скористатись на нашому веб-сайті.

ЯКИМ ЧИНОМ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО НАДАНУ НАМ ІНФОРМАЦІЮ
Ваші персональні дані використовуються тільки з тією метою, з якою ви надаєте їх Релігійній
Організації. Ця інформація також використовується для того, щоб:
 надати Вам можливість зручно користуватися веб-сайтом, надання відповіді на Ваші запитання,
скарги та коментарі;
 для надання Вам інформації про можливості, які можуть Вас зацікавити, включаючи можливість
зробити благодійний внесок, або спеціальні пропозиції від нас та наших партнерів;
 для цілей покращення роботи веб-сайту, для адміністрування та оброки даних;
 для перевірки інформації, яку Ви надаєте через наш веб-сайт, включаючи перевірку того, чи
дійсна надана Вами електронна адреса;
 для можливості зворотного зв’язку з користувачами нашого веб-сайту та повідомлення Вас про
зміни, які відбулись в цій Політиці конфіденційності та інших політиках;
 для дотримання вимог чинного законодавства, запобігання порушенням конфіденційності,
правових норм або умов договорів.
БЕЗПЕКА ТА ПРОЦЕС ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ
Ми використовуємо лише безпечні методи та технології для збору та обробки персональних
даних, які ми збираємо та зберігаємо та докладаємо всіх зусиль для захисту такої інформації.
Інформація про благодійників зберігається в базі даних благодійників Релігійної Організації.
Доступ до бази даних має лише обмежена кількість працівників Релігійної Організації, які надали
згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних, і виключно з обґрунтованою
метою такого доступу чи модифікації наявної в базі даних інформації. Релігійна Організація на
сайті «vpay.org» використовує українську платіжну систему LiqPay, яка дозволяє приймати платежі
за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток у всьому світі та міжнародну
електрону платіжну систему PayPal. Релігійна Організація безпосередньо не здійснює збору
інформації про платіжні картки та не має доступу до інформації про платіжні картки, яка
передається он-лайн.
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ .
Релігійна Організація забезпечує необхідні заходи зі збереження конфіденційності та захисту
персональних даних як на стороні, яка передає, так і на стороні, яка приймає ці дані. Звичайно,
така інформація буде використовуватися тільки згідно з політикою конфіденційності. Релігійна
Організація може залучати інші компанії для виконання замовлень, проведення маркетингових
програм, надання технічних послуг для наших вебсайтів тощо. Ці компанії можуть мати доступ до
персональних даних, якщо це буде необхідно для виконання перелічених функцій. Проте ці
компанії можуть використовувати персональні дані тільки для виконання конкретного завдання та
не можуть їх використовувати з іншою метою. Релігійна Організація не продає, не передає та не
розкриває інформацію про персональні дані третім особам. Релігійна Організація зберігає за
собою право використовувати чи розповсюджувати будь-яку інформацію з метою дотримання
законів, положень та юридичних запитів, для захисту цілісності веб-сайту, для виконання Ваших
запитів та для співпраці в будь-якому розслідуванні, що проводитимуть правозахисні органи.

ДОСТУП
Якщо коли-небудь Ви захочете виправити Ваші персональні дані, які є у нас, або змінити свої
пріоритети в контактах, Ви можете повідомити нас поштою або за допомогою електронної пошти,
наведеної нижче. Щоб ознайомитися з будь-якою Вашою персональною інформацією, яка є у нас,
чи попросити нас видалити цю інформацію або припинити використовувати її надалі, надайте нам,
будь ласка, відповідний запит. Щоб ознайомитися з будь-якою інформацією про персональні дані,
яка є у нас, про Вашу дитину, або попросити нас видалити цю інформацію чи припинити
використовувати її надалі, надайте нам, будь ласка, відповідний запит.
ЗМІНИ НАШОЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Час від часу Релігійній Організації буде необхідно дещо змінювати політику конфіденційності, тому
ми пропонуємо Вам періодично ознайомлюватись зі змінами. Проте будьте певні, що ніякі зміни
не будуть мати зворотної сили і не будуть стосуватись інформації, що була зібрана раніше.
ЯК ІЗ НАМИ МОЖНА КОНТАКТУВАТИ
Якщо у Вас є інші запитання щодо політики конфіденційності веб-сайту Релігійної Організації, будь
ласка, зверніться до нас:
вул. Робоча, 23 В
м. Дніпро, 49000 Україна
тел. 0675003494
info@vo.org.ua

