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Політика конфіденційності ГО "НАКО"
1.
Загальні положення
1.1.
Цей документ описує політику конфіденційності для сайту nako.org.ua (далі – Сайт)
громадської організації «Незалежна антикорупційна комісія» (далі Організація). У цьому
документі роз’яснюється, які види інформації можуть бути зібрані та зберігатися на Сайті,
та як може використовуватися і надаватися ця інформація.
1.2.
Персональні дані відвідувачів сайту Організації (далі - Сайт) використовуються задля
забезпечення обміну інформацією, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до
Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про рекламу", "Про
телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах",
“Про громадські об’єднання”.
2.
Визначення понять
2.1.
Персональні дані - це будь-яка інформація, що дозволяє ідентифікувати особу, у тому числі
імена, прізвища, адреси, онлайн-ідентифікатори.
2.2.
Конфіденційна інформація - це інформація про фізичну або юридичну особу, крім суб’єктів
владних повноважень, яка обмежена у доступі цією особою, а також попередньо обмежена
законодавством до моменту, поки особа не відкриє таку інформацію за власним бажанням.
3.
Умови збору персональної та конфіденційної інформації
3.1.
Організація збирає лише ті персональні дані, які свідомо надані користувачем як суб’єктом
персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог
законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних
відповідно до мети їх обробки, зазначеної в цій Політиці.
3.2.
При використанні Користувачем сервісів Сайту здійснюється обробка таких даних
користувача:
- даних, які Користувач надає при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування
сервісами;
- файлів cookie;
- ір адреси Користувача (унікальний ідентифікатор, який використовується певними
електронними пристроями для ідентифікації та обміну даними один з одним в мережі
Інтернет);

-

параметрів і налаштувань інтернет-браузерів (user-agent).
3.3.
Обмеження відповідальності за достовірність отриманої інформації
Ми не перевіряємо достовірність отриманої про користувачів інформації та не контролюємо
правосуб’єктність користувачів.
4.
Надання доступу до інформації третім особам
Організація надає доступ до особистої інформації іншим юридичним і приватним особам, які не
мають відношення до Організації, лише за таких обмежених обставин:
- наявність дозволу Користувача. Для передачі будь-якої конфіденційної інформації
Організацією потрібна явна згода Користувача.
- у разі якщо 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;
- розслідування потенційних порушень;
- виявлення та запобігання шахрайським діям, а також розв'язання проблем
безпеки та усунення технічних неполадок.
5.
Посилання на інші веб-сайти
Веб-сайт Організації може містити посилання на інші веб-сайти. Ми не несемо відповідальності за
політику конфіденційності або зміст цих сайтів. Ця політика поширюється тільки на інформацію,
зібрану на сайтах Організації та веб-додатки, що працюють у рамках сайту, при переході по
зовнішнім посиланням на інші інформаційні ресурси та сторінки в соціальних мережах
Організація не несе відповідальності за дії третьої сторони, а також за інформацію розміщену на
сторонніх ресурсах.
Обробка персональних даних, що збирається Організацією здійснюється виключно з метою
виконання статутної мети організації.
6.
Захист інформації
6.1.
З метою охорони конфіденційності інформації, Організація зобов'язується не
розголошувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію, що містить
персональні дані Користувачів і без їх згоди не використовувати цю інформацію в
особистих цілях, що не пов’язані з метою Сайту;
6.2.
Організація вживає всіх можливих організаційних і технічних заходів для захисту
персональних даних від випадкового і шахрайського доступу, знищення, перекручення або
інших неправомірних дій.
6.3.
В разі витоку персональних даних Організація зобов’язується повідомити про це на своєму
Сайті впродовж 72-х годин.
7.
Внесення змін до Політики конфіденційності
7.1.
До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувачів про таке
можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, але не виключно, при зміні вимог
законодавства.

7.2.

У випадку внесення істотних змін до цієї Політики - буде розміщено повідомлення на Сайті
та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну
Користувачі не відмовляються від їх прийняття в належній письмовій формі, це означатиме,
що Користувачі погоджуються з відповідними змінами Політики.

