Політика конфіденційності сайту
Відвідувачі сайту погоджуються з тим, що Волонтерська мережа має право
на отримання та включення персональних даних, наданих такими особами, в базу
персональних даних, на обробку таких персональних даних і, при необхідності, на
передачу таких персональних даних третім особам виключно у випадках,
передбачених чинним законодавством України. Поштові адреси та особисті дані
волонтерів не розголошуються. Волонтерська мережа підтримує належні технічні
та організаційні засоби безпеки, розроблені для захисту персональних даних, які
надаються / повідомляються волонтерами та відвідувачами сайту від випадкового,
незаконного або несанкціонованого знищення, втрати, зміни, доступу,
розголошення або використання.
Для вашої зручності, сервіси та сайти Волонтерської мережі 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
admin@volonter.org. Ця політика поширюється тільки на інформацію, зібрану на
сайті Волонтерської мережі і веб-додатки, що працюють у рамках сайту.

Контент від читачів (у тому числі коментарі)
Ми надаємо вам можливість брати участь у дискусіях на нашому сайті,
включаючи коментарі, рекомендації, точки зору читачів, огляди, рейтинги та ін.
Будь-яка інформація, яку ви надаєте, вказавши ваше вигадане або справжнє ім’я,
ID у будь-якій соцмережі, або будь-яке зображення або фотографію, стає
надбанням громадськості і може бути використаним нами у рекламних або
комерційних цілях в будь-яких засобах масової інформації.
Якщо Ви вирішили брати участь у громадській дискусії, ви повинні знати, що
будь-яка особиста інформація, надана вами, може бути прочитана, зібрана чи
використана іншими користувачами цих послуг, і може бути використана для
розсилки небажаних повідомлень. Ми не несемо відповідальність за особисту
інформацію, яку ви надаєте у коментарях і не зобов’язані публікувати, видаляти
або редагувати будь-який з ваших коментарів.
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. Теж саме стосується політики Twitter,
Vkontakte та інших соціальних мереж.

Надання доступу до інформації
Волонтерська мережа надає доступ до особистої інформації іншим
компаніям і приватним особам, які не мають відношення до Волонтерської мережі
лише за таких обмежених обставин:


Має місце наявність дозволу Користувача. Для передачі
конфіденційної інформації Компанії потрібна явна згода Користувача.



Волонтерська мережа надає такого роду інформацію дочірнім і афільованим
компаніям, а також іншим довіреним організаціям та особам тільки з метою
обробки інформації від нашого імені.



У Волонтерської мережі є підстави вважати, що доступ, використання,
збереження або розкриття такої інформації необхідне для:



Дотримання будь-яких чинних законів, постанов, або дійсного запиту з
державних органів;




будь-якої

Розслідування потенційних порушень;
При виявленні і запобіганні шахрайським діям, а також вирішенні проблем
безпеки та усунення технічних неполадок.
Cookies
Cookies являють собою текстові файли, що зберігаються на вашому веббраузері і які допомагають розрізнити ваш веб-браузер серед веб-браузерів інших
відвідувачів. Cookies, створені на комп'ютері з використанням нашого веб-ресурсу,
не ставлять під загрозу вашу конфіденційність і приватність. Cookies
використовуються для ідентифікації та відстеження дій будь-якого користувача
даного веб-сайту. Інформація, отримана стосовно відвідувача, зберігається на
сервері в якості персональних даних користувача.
Термін зберігання персональних даних
Волонтерська мережа зберігає персональні дані так довго, як це необхідно
для виконання функцій, для яких збираються дані, за винятком, коли іншого
вимагає законодавство.
Захист інформації
Волонтерська мережа 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.
Волонтерська мережа надає доступ до інформації користувачів тільки тим
співробітникам, підрядникам та агентам Волонтерської мережі, яким необхідно
мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються від нашого імені.
Зміна даної політики конфіденційності
Користувач, використовуючи Програми, прийняв умови цієї політики
конфіденційності Волонтерської мережі та враховує, що дана політика
конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики
конфіденційності, публікуються Волонтерською мережею на цій сторінці.
Для питань щодо політики конфіденційності, Користувач може зв'язатися з
Волонтерською мережею через веб-сайт або використовуючи e-mail:
admin@volonter.org

