Політика конфіденційності

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо Ви не згодні із цими
умовами, використовуйте звичні засоби спілкування із нами та не використовуйте цей сайт.
Політика Приватного підприємства «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» щодо конфіденційності приватної
інформації, що надається нам через наш інтернет-ресурс
Інформація про нашу компанію та веб-сайти
ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» поважає Вашу приватну інформацію та бере на себе зобов’язання
щодо її захисту. Ми представляємо до Вашої уваги дану політику щодо захисту конфіденційної
інформації, наданої Вами приватної інформації для того щоб повідомити Вас про цю політику, її
правила та про той вибір, який Ви можете зробити по відношенню до способу збору Вашої
інформації в інтерактивному режимі та використання цієї інформації. Сподіваємося, що це
допоможе Вам уникнути будь-яких сумнівів щодо надання нам інформації та зробить процес
відвідування сайту нашої компанії і нашого інтерактивного спілкування комфортним і корисним
для Вас.
Отримавши можливість доступу та перегляду даного веб-сайту, Ви приймаєте правила, описані в
даній Політиці щодо політики конфіденційності приватної інформації. Прочитайте, будь ласка,
дану Політику щодо захисту приватної інформації уважно і періодично відвідуйте дану сторінку
для того, щоб дізнатися про будь-які можливі зміни.
Про забезпечення права анонімного доступу
Необхідно відзначити з самого початку, що Ви можете відвідувати домашні сторінки нашого вебсайту і здійснювати пошук в кожному з розділів нашого сайту не розголошуючи Ваших особистих
даних. Крім того, наш веб-сайт не вимагає від наших відвідувачів спілкування один з одним або
розміщення відкритою для доступу інших відвідувачів нашого веб-сайту інформації.
Сайти, на які поширюється дія даної Політики щодо захисту конфіденційності приватної
інформації
Ця політика щодо захисту конфіденційності приватної інформації поширюється на всі сайти і
домени, що належать Приватному підприємству «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», зокрема
www.investrategy.com та інші сайти компанії. На веб-сайтах компанії можуть знаходитися
посилання на веб-сайти третіх сторін для зручності та інформації. Якщо Ви скористаєтеся цими
посиланнями, Ви полишите Веб-сайт ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» і перейдете на веб-сайти, на які
дана Політика не поширюється. Будь-ласка, зверніть увагу, що ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» не
здійснює контроль даних сайтів та/або їх політики щодо захисту конфіденційності приватної
інформації, яка може відрізнятися від наших правил. Наша політика щодо захисту
конфіденційності приватної інформації не розповсюджується на будь-які особисті дані, які Ви
вирішите надати стороннім третім особам, що не мають відношення до нашої компанії. Ви маєте
прийняти до відома, що ми не відслідковуємо та не контролюємо інформацію, що розміщується
на цих сайтах третіх сторін – ми лише надаємо посилання на конкретний матеріал, який, по
нашому розумінню, розкриває або доповнює інформацію, що знаходиться на нашому сайті. Ми не
відслідковуємо та не контролюємо політику захисту конфіденційності приватної інформації, що
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здійснюється зі сторони будь-яких третіх осіб, та ми не несемо відповідальності за їх методику або
зміст/вміст їх сайтів.
Різновиди інформації, що збирається нами
При перегляді будь-яких сторінок нашого сайту Вам не потрібно надавати які-небудь особисті дані.
Якщо Ви вирішите зареєструватися на веб-сайті ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», тоді Вам необхідно
буде надати контактну інформацію (унікальний код, емейл). Ми використовуємо цю інформацію
для того, щоб повідомити Вам про нові статті на нашому сайті, про наявні на нашому сайті послуги
та акції, про проведення нами конкурсів, семінарів та конференцій, що доступні в розділах, інтерес
до яких Ви проявили. Якщо Ви не хочете отримувати оновлення та інформаційні розсилки від
нашого сайту, Ви можете відмовитися від цього, коли надаєте нам скою контактну інформацію чи
пізніше у зручний для Вас час після реєстрації.
У процесі інтерактивного спілкування на нашому веб-ресурсі Ви маєте можливість надавати інші
особисті дані (наприклад, характер діяльності, розмір бізнесу, місцезнаходження підприємств, ін).
ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» використовує ці дані щоб дізнатися про Ваші потреби та інтереси і
забезпечити більш індивідуальний підхід до надання інформації на нашому веб-сайті. Ця
інформація використовується нашою компанією для обробки ваших запитань і активізації наших з
Вами взаємин.
За допомогою веб-сайту Ви можете замовити продукцію або послуги, запросити інформацію або
підписатися на маркетингові або допоміжні матеріали. Для цього необхідно надати нам певні
особисті ідентифікаційні дані: необхідно надати контактну інформацію (наприклад, - ім'я,
електронну адресу, телефон) і фінансову інформацію (наприклад, - адреса виставлення рахунків
або номер розрахункового рахунку в банку). Отримана від Вас фінансова інформація
використовується тільки для виставлення Вам рахунків за придбану Вами продукцію або послуги.
Повідомлення від веб-сайту ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»
Після Вашої реєстрації Ви отримаєте вітальне електронне повідомлення для перевірки Вашого
імені користувача і пароля - це робиться для того, щоб Ви мали можливість підтвердити Вашу
реєстрацію на нашому сайті, а так само для того, щоб виключити спілкування з «спам-роботами».
Ми будемо Вам дуже вдячні за розуміння і лояльність до даної процедури ідентифікації.
По закінченні короткої процедури підтвердження Вашої реєстрації Ви отримаєте вітальний лист з
інформацією про нову інформацію на сайті, повідомленнях і коментарях. Так само ми будемо
використовувати Вашу адресу електронної пошти для відповідей на Ваші запитання та коментарі.
Ми зробимо все можливе, щоб Ви залишилися задоволені Вашим вибором.
Якщо в процесі такого спілкування виникає необхідність надання Вами конфіденційної інформації,
ми можете обирати чи скористатися он-лайн сервісом для її пересилання, чи скористатися будьяким офф-лайн сервісом, включаючи пересилання звичайної електронною поштою, наземною
поштою (наприклад, «Нова пошта», тощо), або кур’єрською доставкою. Будь-яка інформація, що
надається Вами з позначкою «КОНФІДЕНЦІЙНО» при наданні письмових матеріалів, або
повідомляючи про це усно або у вигляді письмових матеріалів, проте повідомивши про приватний
та конфіденційний статус такої інформації буде використовуватися виключно у відповідності до
Угоди про конфіденційність інформації. Таке повідомлення робиться в усній формі, по електронній
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пошті або за допомогою будь-яких прийнятних засобів зв’язку. Публікація конфіденційної
інформації будь-де на веб-сайті (наприклад, у коментарях) – заборонена, оскільки вся інформація,
яка потрапляє на веб-сайт (а не відсилається на адресу нашого офісу через он-лайн форми), стає
доступною усім користувачам Інтернет та носить характер виключно «публічної інформації».
Іншими словами, будь-яка інформація, розміщена Вами на сторінках веб-сайту у розділі коментарі
є публічною інформацією.
Усі правовідносини, включаючи домовленості, протоколи намірів, договори та інші документи, які
можуть з'явитися в результаті інтерактивного спілкування між Вами, як користувачем веб-сайту та
ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», повинні бути укладені письмово у вигляді документа, що містить
предмет договору, обов'язки сторін та інші особливості (включаючи Угоду про конфіденційність
інформації). Переговори щодо підготовки таких документів ведуться між Сторонами поза он-лайн
або офф-лайн з використанням електронних засобів зв'язку або в процесі усних переговорів.
Усі повідомлення від імені веб-сайту ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» носять виключно
інформаційних характер, не мають сили договору оферти і не тягнуть будь-яких зобов'язань з боку
ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ». ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» ні за яких обставин не несе
відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати
прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання,
неможливості використання або результатів використання цього сайту.
Зверніть, будь-ласка, увагу на те, що ми не надаємо Вашу електронну адресу своїм партнерам або
будь-яким третім особам проте залишаємо за собою право розкрити інформацію, яка надана нам
нашими користувачами або має відношення до користувачів нашого веб-ресурсу у відповідності
до закону за вимогою зазначених у законі осіб та на підставі відповідних рішень контролюючих
органів, або якщо ми якщо обґрунтовано будемо вважати це розголошення необхідним для
захисту наших систем, нашого бізнесу або прав інших сторін.
Зворотній зв’язок та коментарі
Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, Ви несете персональну відповідальність,
що дане повідомлення не є «незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає
моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за
расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу
конкретних осіб або організацій, а також тим або іншим чином порушує чинне законодавство
України та міжнародні угоди».
Ви погоджуєтеся з тим, що будь-яке Ваше повідомлення ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» може
видаляти без вашої на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. ПП
«ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» не несе відповідальності і не приймає претензій від третіх сторін за
будь-яку інформацію розміщену користувачами Веб-сайту.
Спільне використання інформації
ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ стратегії» укладає контракти зі сторонніми експертами та постачальниками
послуг з метою надання описаного на веб-сайті повного пакету продукції, послуг і програм для
своїх клієнтів. Ці постачальники послуг можуть змінюватися відповідно до необхідності, або ми
можемо укладати контракти з додатковими постачальниками послуг з метою найкращого
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задоволення вимог наших клієнтів. ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ стратегії» бере на себе зобов'язання
забезпечити, що кожен з його працівників, посадових осіб, директорів або партнерів, які мають
доступ до конфіденційної інформації, повідомлений про конфіденційний характер інформації і до
нього пред'являються вимоги дотримання умов Угоди про конфіденційність інформації, в тому
числі в разі припинення трудових, договірних чи інших відносин з ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ стратегії» та /
або з клієнтом.
Зверніть, будь-ласка, увагу на те, що передана нам інформація не вважається конфіденційною та
ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» не зобов’язане охороняти конфіденційність такої інформації, якщо
така інформація:
a.
b.
c.
d.

Вже відома ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» або є або стає прилюдно відомою в результаті
неправильного, недбалого або навмисної дії сторони, що її розкриває
Легально отримана від третьої сторони без обмеження та без порушення Угоди про
конфіденційність інформації.
Надана третій стороні без аналогічної вимоги щодо обмеження у правах третьої сторони.
Незалежно розроблена ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» за умови, що особи або особа, що її

розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації.
e.
f.

Дозволена до випуску (публікації) письмовим дозволом сторони, що таку інформацію надала.
Розкрита урядові на вимогу урядового органу та ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», докладає
максимальних зусиль, щоб добитися поводження з цією інформацією як з конфіденційною, або
якщо її розкриття вимагає Закон.

Порядок сбору інформації
Веб-сайт ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» містить контент, який призначений для збору інформації
про користувачів нашого Інтернет-ресурсу виключно для забезпечення інтерактивного спілкування
з користувачами нашого веб-сайту. Ми збираємо дані за допомогою візуальних засобів
забезпечення інтерактивного зв'язку, наприклад бланків та інтерактивних форм зворотнього
зв'язку, що дозволяють користувачам відправляти нам інформацію про себе або запитувати
додаткову інформацію про нас.
ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» не займається навмисним збором та використанням технічної
інформації, яка не має особистий характер про Ваш сеанс зв'язку (наприклад, про тип веббраузера, постачальника послуг Інтернет, типі платформи, адреси інтернет-протоколу IP, сторінки
довідки / виходу, операційну систему, мітки дати / часу і т.п.).
Ваша можливість вибору і відмови
ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» надає Вам можливість отримувати різну інформацію на додаток до
тої, яка розміщена на нашому веб-сайті. Зокрема, Ви маєте можливість підписатися на отримання
оновлень на нашому веб-сайті. Приймаючи участь у дискусіях на нашому сайті та залишаючи свій
коментар, Ви маєте можливість отримувати повідомлення від сайту про відповіді та коментарі
інших користувачів, що приймають участь у дискусіях або відмовитися від отримання таких
повідомлень, зазначивши про це у формі свого коментаря.
Якщо Ви змінили своє рішення щодо отримання інформаційної розсилки, Ви маєте можливість
відписатися у будь-який зручний для Вас час, виконавши відповідні вказівки, що містяться на
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бланку кожної розсилки або повідомивши нас електронною поштою із позначкою у темі
ВІДПИСАТИСЯ, відправивши її на адресу office@investrategy.com
Доступ до Вашої інформації та її точність.
Ми забезпечуємо Вам доступ до Ваших даних, які знаходяться на нашому веб-ресурсі, включаючи
всі можливі дії із ними – редагування та повне видалення Вашого профілю в інтерактивному
режимі. З метою захисту Ваших даних та конфіденційної інформації, система захисту нашого вебресурсу запитує надання паролю та ID користувача, перед наданням Вам доступу до Ваших
особистих даних. Будь-ласка, оберіть надійні Логін та пароль та не тримайте їх у публічному місті.
Ми маємо право відмовити нашим користувачам у можливості копіювати їх особисті дані,
надавши відповідні обґрунтування такої відмови.
Захист Вашої інформації
Безпека Вашої інформації дуже важлива для нас, проте, нажаль, жодна система захисту не дає
абсолютних результатів та 100% гарантії її збереження. Ми прагнемо захистити безпеку Ваших
особистих даних, але ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» не може гарантувати захист своїх серверів і
веб-ресурсів від хакерських та спам-атак, а так само ми не можемо гарантувати що інформація, яку
Ви надаєте через веб-ресурс не буде перехоплена під час її передачі через Інтернет, - тому ми
просимо Вас не надавати через веб-сайт інформацію, яка становить особисту або комерційну
таємницю, представляє інтерес для третіх осіб, ненавмисне розкриття якої може завдати шкоди
Вам або третім особам.
Ми дотримуємося загальноприйнятих в галузі IT-технологій стандартів з метою захисту особистої
інформації, наданої нам, як під час її передачі, так і після її одержання.
Безпека платежів по картах Visa і MasterCard на нашому сайті.
Наш сайт підключений до системи безпечних електронних платежів ПриватБанку, яка дозволяє
оплачувати наші послуги з будь-яким картками Visa і MasterCard, випущених будь-якими
зарубіжними банками. Система електронних платежів реалізована на найсучаснішому стандарті
безпеки – 3D Secure, який забезпечить максимальну безпеку Ваших платежів в Інтернет.
Технологія 3D Secure є частиною глобальних програм Visa “Verified by Visa” та MasterCard
«MAsterCardSecureCode», метою яких є надання і забезпечення безпечних і надійних методів
оплати товарів і послуг в глобальній мережі Інтернет.
Більше 15 мільйонів власників карт Visa по всьому світу є активними користувачами послуги
Verified by Visa при здійсненні покупок в Інтернеті. Сьогодні стандарт 3-D Secure підтримують
понад 100 тисяч Інтернет-магазинів і більше 20 тисяч банків по всьому світу.
Піклуючись про надання нашим клієнтам найбільш прогресивних елементів онлайн-безпеки, ми
впровадили цей стандарт і на нашому сайті. Оплата по картах Visa і MasterCard тепер максимально
безпечні!
Зміни до цієї Політики
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У разі появи змін до цієї Політики щодо захисту конфіденційності особистої інформації, ми
розмістимо ці зміни на сайті і оновимо версію цього документа. Таким чином, Ви завжди будете
знати яку інформацію ми збираємо в інтерактивному режимі, яким чином ми її використовуємо і
які у Вас є можливості. Продовжуючи користуватися сайтом ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» після
будь-яких змін, Ви підтверджуєте Вашу згоду з Політикою захисту конфіденційності наданої
особистої інформації.
Положення та умови
Якщо Ви захочете відвідувати веб-сайт ПП «ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ», Ваші відвідини і будь-яка
незгода з приводу забезпечення конфіденційності інформації потрапляє під дію цієї Політики
щодо захисту конфіденційності особистої інформації та наших Положень та Умов, включаючи
відмову від гарантії, обмеження обов'язків, судове вирішення спорів і застосування законодавства
України та міжнародних договорів.
Ви так само маєте право вибрати для себе виключно приватне (OFF-LINE) спілкування, якому ми
завжди дуже раді, виключивши тим самим всі недоліки мережі інтернет.
Зв’язок із нами
Ми цінуємо Ваш думку. Якщо у Вас є коментарі або питання з приводу політики щодо захисту
конфіденційності особистої інформації, будь ласка, направляйте їх за адресою
office@investrategy.com
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