
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

 

Компанія Sunsvit на правах адміністратора веб-сайту sun-svit.com.ua, з повагою і 

відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала відвідувачем 

цього сайту. 

Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про 

Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення. 

 

 

Персональні дані 

Персональні дані Користувача такі як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон та ін., 

передаються Користувачем Адміністрації Сайту виключно за згодою Користувача. 

Використання Користувачем веб-сайту sun-svit.com.ua - означає згоду з цією 

Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. 

Персональні дані Користувача зберігаються безстроково і використовуються виключно з 

метою надання послуг / продажу товарів, пропонованих на Сайті sun-svit.com.ua  

Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на підставі його  

письмового звернення. 

 

Обробка та передача персональних даних 

Користувач дає згоду на збір і використання певної інформації про Користувача відповідно 

до положень Закону України «Про захист персональних даних» і політики Адміністрації сайту. 

Користувач дає згоду, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, 

обробляти і підтримувати інформацію, пов’язану з Користувачем з метою надання послуг / продажу 

товарів, пропонованих на Сайті sun-svit.com.ua  

Передача персональних даних Користувача третім особам можлива лише за наявності 

дозволу Користувача. 

Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого 

самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України. 

 

Заходи для захисту інформації про користувачів 

Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою 

забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового 

доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших 

неправомірних дій.  

Доступ до інформації користувачів надано виключно співробітникам компанії, з метою 

надання послуг / продажу товарів, пропонованих на Сайті sun-svit.com.ua.  

Ця політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на даному веб-сайті. 

 

Зміни до політики конфіденціальної 

Компанія залишає за собою право переглядати та змінювати умови Політики конфіденційності. 

Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на цій сторінці. 

Якщо у вас є питання або пропозиції з приводу цієї політики, ви можете зв'язатися з нами за адресою 

електронної пошти sunsvit.ua@gmail.com  

 


