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ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

(редакція дійсна з 15.07.2022)

(редакция действительна с 15.07.2022)

Ми відповідально ставимося до обробки та зберігання персональної інформації споживачів послуг Bilskiy
Community , а також відвідувачів сайту https://pavelbilskiy.
com. Персональна інформація — будь-яка інформація про особу, яка дозволяє прямо чи опосередковано
ідентифікувати цю особу, включаючи персональні дані, у
розумінні законодавства про захист персональних даних.

Мы ответственно относимся к обработке и хранению
персональной информации потребителей услуг Bilskiy
Community, а также посетителей сайта https://pavelbilskiy.
com. Персональная информация — любая информация
о лице, которая позволяет прямо или косвенно идентифицировать это лицо, включая персональные данные,
в понимании законодательства о защите персональных
данных.

Ця Політика конфіденційності містить опис різновидів
персональної інформації, які ми отримуємо від користувачів наших сайтів (у тому числі мобільної версії сайту) та
клієнтів Bilskiy Community. Крім того, у цьому документі
ми детально описуємо способи та методи збирання та
обробки вашої персональної інформації.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Яку інформацію ми збираємо та навіщо.
Метод та місце обробки персональної інформації.
Поширення інформації.
Захист персональної інформації
Доступ до інформації.
Cookie -файли, веб-маяки та інші технології.
Реклама, спрямована на споживача.
Посилання на інші сайти
Інші онлайн-послуги Bilskiy Community .
Внесення змін до Політики конфіденційності.
Правова інформація.
Наші контакти.

Эта Политика конфиденциальности содержит описание
разновидностей персональной информации, которые мы
получаем от пользователей наших сайтов (в том числе,
мобильной версии сайта) и клиентов Bilskiy Community.
Кроме того, в настоящем документе мы подробно описываем способы и методы сбора и обработки вашей
персональной информации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Какую информацию мы собираем и зачем.
Метод и место обработки персональной информации.
Распространение информации.
Защита персональной информации.
Доступ к информации.
Cookie-файлы, веб-маяки и другие технологии.
Реклама, направленная на потребителя.
Ссылки на другие сайты.
Другие онлайн-услуги Bilskiy Community.
Внесение изменений в Политику конфиденциальности.
Правовая информация.
Наши контакты.

1. Яку інформацію ми збираємо та навіщо

1. Какую информацию мы собираем и зачем

Інформація, яку ви надаєте нам

Информация, которую вы нам предоставляете

Bilskiy Community збирає та обробляє наступну інформацію: ім’я, прізвище та по-батькові користувача (клієнта),
поштову адресу, адресу електронної пошти та телефон.
Ми збираємо лише ті дані, які ви надаєте нам добровільно. Наприклад, ми можемо збирати персональну інформацію (дані вашого загальнодоступного профілю соціальної
мережі) для того, щоб отримати від вас відгук про наші
послуги, або ми запитуємо інформацію про ваше місцезнаходження для реєстрації на сайті, з метою надання
послуг або участі в акціях. Ви маєте право не надавати
нам цю інформацію, але в цьому випадку наш сайт та
сервіси можуть працювати неправильно або ж частина
їхнього функціоналу виявиться недоступною.

Bilskiy Community собирает и обрабатывает следующую
информацию: имя, фамилия и отчество пользователя
(клиента), почтовый адрес, адрес электронной почты и
телефон. Мы собираем только те данные, которые вы
предоставляете нам добровольно. К примеру, мы можем
собирать персональную информацию (данные вашего
общедоступного профиля социальной сети) для того,
чтобы получить от вас отзыв о наших услугах, или же мы
запрашиваем информацию о вашем местоположении
для регистрации на сайте, с целью оказания услуг или
участия в акциях. Вы имеете право не предоставлять нам
эту информацию, но в этом случае, наш сайт и сервисы
могут работать неправильно или же часть их функционала
окажется недоступной.

Крім того, коли ви відвідуєте наші веб-сайти, ми можемо
отримувати певну інформацію про вас автоматично. Така
інформація може включати: вашу IP-адресу, відомості
про операційну систему вашого комп’ютера/мобільного
пристрою і тип браузера, тип вашого пристрою, унікальний ідентифікатор пристрою (UDID) або ідентифікатор
мобільного обладнання (MEID) вашого мобільного пристрою, адресу сайту, на якому було розміщено посилання
про нас, та інформацію про сторінки, які ви відвідали на

Кроме того, когда вы посещаете наши веб-сайты, мы
можем получать определенную информацию о вас
автоматически. Такая информация может включать: ваш
IP-адрес, сведения об операционной системе вашего
компьютера/мобильного устройства и тип браузера, тип
вашего устройства, уникальный идентификатор устройства (UDID) или же идентификатор мобильного оборудования (MEID) вашего мобильного устройства, адрес сайта,
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нашому веб-сайті.

на котором была размещена ссылка о нас, и информацию
о страницах, которые вы посетили на нашем веб-сайте.

Ми можемо використовувати вказану інформацію для
управління, технічного обслуговування та налаштування
нашого веб-сайту та сервісів. У цій Політиці конфіденційності ми також надаємо додаткову інформацію про те , як
ми використовуємо файли cookie.
Мобільні версії наших сайтів, за вашою окремою згодою,
можуть отримувати інформацію про точне місцезнаходження мобільного пристрою, використовуючи технології
GPS, Wi-Fi, Bluetooth або враховуючи відстань до найближчої базової станції мобільного зв’язку.
Bilskiy Community використовує цю інформацію для
надання послуг, залежно від вашого місцезнаходження,
наприклад при пошуку живих заходів у вашій країні та
вашому місті, або визначення спеціальних пропозицій для
мешканців вашого регіону, які можуть бути вам цікаві, або
для персоналізації вашої взаємодії з Bilskiy Community.
Ви завжди можете відкликати згоду на визначення вашого місцезнаходження, яке ви надали компанії Bilskiy
Community, вимкнувши збір даних про місцезнаходження
в налаштуваннях вашого пристрою або браузера. Якщо
ви бажаєте вимкнути послугу розташування на вашому
мобільному пристрої, радимо звернутися до вашого
провайдера послуг мобільного зв’язку або виробника
мобільного пристрою. Якщо ви бажаєте, щоб ми видалили інформацію про ваше місцезнаходження, будь ласка,
надішліть нам повідомлення, звичайною або електронною поштою, за адресою, вказаною нижче. Будь ласка,
зверніть увагу, що після видалення вказаних даних деякі
сервіси можуть працювати неправильно.

Мы можем использовать указанную информацию для
управления, технического обслуживания и настройки
нашего веб-сайта и сервисов. В этой Политике конфиденциальности мы также предоставляем дополнительную
информацию о том, как мы используем файлы «cookie».
Мобильные версии наших сайтов, с вашего отдельного
согласия, могут получать информацию о точном местонахождении мобильного устройства, используя технологии
GPS, Wi-Fi, Bluetooth или учитывая расстояние до ближайшей базовой станции мобильной связи.
Bilskiy Community использует эту информацию для оказания услуг, в зависимости от вашего местонахождения, например при поиске живых мероприятий в вашей стране
и вашем городе, или определения специальных предложений для жителей вашего региона, которые могут
быть вам интересны, или же для персонализации вашего
взаимодействия с Bilskiy Community.
Вы всегда можете отозвать согласие на определение
вашего местонахождения, которое вы предоставили компании Bilskiy Community, отключив сбор данных о местонахождении в настройках вашего устройства или вашего
браузера. Если вы хотите отключить услугу определения
местоположения на вашем мобильном устройстве, советуем обратиться к вашему провайдеру услуг мобильной связи или производителю мобильного устройства.
Если вы хотите, чтобы мы удалили информацию о вашем
местоположении, пожалуйста, отправьте нам сообщение, обыкновенной или электронной почтой, по адресу,
указанному ниже. Пожалуйста, обратите внимание, что
после удаления указанных данных, некоторые сервисы
могут работать неправильно.

2. Метод та місце обробки персональної
інформації

2. Метод и место обработки персональной
информации

Метод обробки

Метод обработки

Обробка персональної інформації здійснюється з використанням комп’ютерів та (або) засобів автоматизації
відповідно до організаційних процедур та методів, що
відповідають цілям збору даних. У деяких випадках персональна інформація, що збирається, може бути доступна
певним категоріям відповідальних осіб компанії Bilskiy
Community (оператора даних), пов’язаних із забезпеченням функціонування сайту (адміністрація, відділ продажу,
відділ маркетингу, кол -центр, юридичний відділ, системні
адміністратори), або стороннім організаціям (сторонні постачальники технічних послуг, поштові організації,
постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв’язку), яким ми
доручаємо, за потреби, виконувати функції Оброблювача
даних. Ви можете додатково запросити перелік вказаних
осіб у нас.

Обработка персональной информации осуществляется с
использованием компьютеров и (или) средств автоматизации в соответствии с организационными процедурами
и методами, которые соответствуют целям сбора данных.
В некоторых случаях собираемая персональная информация может быть доступна определенным категориям
ответственных лиц компании Bilskiy Community (оператора данных), связанных с обеспечением функционирования сайта (администрация, отдел продаж, отдел
маркетинга, колл-центр, юридический отдел, системные
администраторы), или сторонним организациям (сторонние поставщики технических услуг, почтовые организации, поставщики услуг хостинга, компании-поставщики
информационных технологий, службы связи), которым мы
поручаем, при необходимости, выполнять функции Обработчика данных. Вы можете дополнительно запросить
перечень указанных лиц у нас.

Місце обробки даних
Дані обробляються в операційних офісах Bilskiy Community і в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що
займаються їхньою обробкою. За додатковою інформацією слід звертатися до нас (оператора даних та власника
бази даних).

Место обработки данных
Данные обрабатываются в операционных офисах Bilskiy
Community и в любых иных местах, где находятся стороны, занимающиеся их обработкой. За дополнительной информацией следует обращаться к нам (оператору данных
и владельцу базы данных).
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3. Використання персональної інформації

3. Использование персональной информации

З метою надання послуг, ваша персональна інформація
може бути використана та оброблена всередині компанії Bilskiy Community. Під Bilskiy Community розуміється
ФОП “Павло Більський”, що працює під брендом Bilskiy
Community. Будь-яке використання вашої персональної
інформації всередині компанії Bilskiy Community здійснюється відповідно до цієї Політики конфіденційності.
Час від часу ми можемо надсилати вам повідомлення, що
містять маркетингову та рекламну інформацію про наші
продукти та послуги, акційні пропозиції тощо. Якщо ви
не надасте нам письмової згоди на отримання зазначених
повідомлень, ми не надсилатимемо їх.

С целью оказания услуг, ваша персональная информация
может быть использована и обработана внутри компании Bilskiy Community. Под Bilskiy Community понимается
ФОП “Павел Бильский”, работающий под брендом Bilskiy
Community. Любое использование вашей персональной
информации внутри компании Bilskiy Community осуществляется в соответствии с этой Политикой конфиденциальности. Время от времени, мы можем направлять вам
сообщения, содержащие маркетинговую и рекламную
информацию о наших продуктах и услугах, акционных
предложениях и т. д. Если вы не предоставите нам письменного согласия на получение указанных сообщений,
мы не будем их присылать.

Bilskiy Community має право залучати інші компанії для
організації рекламних кампаній для надання послуг. Ці
компанії також можуть отримати доступ до частини вашої
персональної інформації лише в тій частині, в якій це
необхідно для надання послуг, при цьому вони не мають
права використовувати її для будь-яких інших цілей.
Bilskiy Community не продає, не передає та не повідомляє
персональну інформацію клієнтів та користувачів сайту
третім особам, які не входять до групи компаній Bilskiy
Community. Але, за вашою згодою, ми можемо іноді
надсилати вам маркетингову інформацію від імені одного
з наших партнерів про запропоновані товари та послуги,
які можуть вас зацікавити. Ми також можемо запитати,
чи бажаєте ви отримувати маркетингові матеріали наших
бізнес-партнерів. Якщо ви погодитеся на отримання
розсилки, ми не будемо повідомляти вашу персональну
інформацію цим партнерам, а надсилатимемо вам матеріали на вашу адресу електронної пошти від імені цих
партнерів.
Bilskiy Community зберігає за собою право використовувати та повідомляти будь-яку інформацію про вас у
випадках, прямо встановлених законом, нормативно-правовим актом, з метою захисту цілісності наших сервісів
та захисту прав або з метою сприяння правоохоронним
органам у розслідуванні злочинів та забезпеченні громадської безпеки.

Bilskiy Community вправе привлекать другие компании
для организации рекламных кампаний для оказания услуг.
Эти компании также могут получить доступ к части вашей
персональной информации, лишь в той части, в которой
это необходимо для оказания услуг, при этом, они не
имеют права использовать ее для любых других целей.
Bilskiy Community не продает, не передает и не сообщает
персональную информацию клиентов и пользователей
сайта третьим лицам, не входящих в группу компаний
Bilskiy Community. Но, с вашего согласия, мы можем иногда направлять вам маркетинговую информацию от имени
одного из наших партнеров о предлагаемых товарах и
услугах, которые могут вас заинтересовать. Мы также
можем спросить вас, желаете ли вы получать маркетинговые материалы наших бизнес-партнеров. Если вы согласитесь на получение рассылки, мы не станем сообщать
вашу персональную информацию этим партнерам, а
будем направлять вам материалы по вашему адресу электронной почты от имени этих партнеров.
Bilskiy Community сохраняет за собою право использовать и сообщать любую информацию о вас в случаях,
прямо установленных законом, нормативно-правовым
актом, с целью защиты целостности наших сервисов и защиты прав или же с целью содействия правоохранительным органам в расследовании преступлений и обеспечении общественной безопасности.

4. Захист персональної інформації

4. Защита персональной информации

Bilskiy Community вживає всіх комерційно обґрунтованих
заходів для запобігання несанкціонованого доступу до
персональної інформації та даних, отриманих у процесі
користування сайтом або послугами Bilskiy Community.
Ми прагнемо захищати ваші персональні дані, проте ми
закликаємо вас вживати всіх доступних запобіжних заходів для захисту ваших персональних даних під час їх передачі. Для цього частіше змінюйте паролі, використовуйте
комбінації літер та цифр, а також користуйтеся безпечним
браузером.

Bilskiy Community предпринимает все коммерчески обоснованные меры для предотвращения несанкционированного доступа к персональной информации и данных,
полученных в процессе пользования сайтом или услугами
Bilskiy Community. Мы стремимся защищать ваши персональные данные, однако мы призываем вас принимать все
доступные меры предосторожности для защиты ваших
персональных данных во время их передачи. Для этого
чаще меняйте пароли, используйте комбинации букв и
цифр, а также пользуйтесь безопасным браузером.

Забезпечення інформаційної безпеки дітей

Обеспечение информационной безопасности детей

Веб-сайт https://pavelbilskiy.com та послуги Bilskiy
Community не орієнтовані на привернення уваги дітей та
неповнолітніх. Bilskiy Community навмисно не займається
збором персональних дітей та осіб віком до 18 років і
не надсилає їм жодних запитів на надання персональної
інформації.

Веб-сайт https://pavelbilskiy.com и услуги Bilskiy
Community не ориентированы на привлечение внимания
детей и несовершеннолетних. Bilskiy Community преднамеренно не занимается сбором персональных детей и
лиц младше 18 лет и не направляет им никаких запросов
на предоставление персональной информации.
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5. Доступ до інформації

5. Доступ к информации

Ви повністю контролюєте всю персональну інформацію,
яку надаєте нам. Ви маєте право в будь-який момент уточнити або змінити особисту інформацію, яку ми від вас отримали, або змінити налаштування отримання рекламної
та маркетингової інформації від нас та наших партнерів.
Ви маєте право в будь-який час попросити нас видалити
всю зібрану про вас інформацію (право на забуття). Для
цього надішліть нам повідомлення електронної пошти або
лист за вказаною нижче адресою.

Вы полностью контролируете всю персональную информацию, которую предоставляете нам. Вы вправе в любой
момент уточнить или изменить личную информацию,
которую мы от вас получили, или же изменить настройки
получения рекламной и маркетинговой информации от
нас и наших партнеров. Вы вправе в любое время попросить нас удалить всю собранную о вас информацию
(право на забвение). Для этого пришлите нам сообщение электронной почты или письмо, по указанному ниже
адресу.

6. Cookie -файли, веб-маяки та інші технології

6. Cookie-файлы, веб-маяки и другие
технологии

Сайт https://pavelbilskiy.com збирає інформацію про вашу
поведінку на нашому сайті та відвідування сторінок сайту,
з метою отримання статистики відвідувань та ефективності використання сайту, формування персонального
підходу та адаптації наших сервісів до інтересів кожного
користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які веб-сайт
може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його
веб-сайтом.
Найчастіше cookie-файли використовуються для оцінки
ефективності роботи веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування
на сайті), виявлення найбільш цікавих та відвідуваних тем
та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації
та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі
вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом та
його перевагами. З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід.
Cookie-файли зазвичай ділять на сесійні та постійні.
Сесійні cookie-файли допомагають ефективно переміщатися по веб-сайту, таким чином, що раз запитана в
рамках сесії інформація вже не буде запитуватися знову.
Сесійні cookie-файли зберігаються у тимчасовій пам’яті та
стираються із закриттям браузера. Постійні cookie-файли зберігають налаштування користувача для поточних і
наступних візитів (наприклад, спрощують авторизацію на
сайті – дозволяють запам’ятати облікові дані користувача). Вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера
або на накопичувачі мобільного пристрою та активуються
під час запуску браузера. Ми використовуємо постійні
cookie-файли для збереження інформації, наприклад, про
мову та країну користувача.
Якщо ви не бажаєте більше отримувати файли cookie
або якщо ви хочете щоб вас інформували про отримання cookie, налаштуйте ваш веб-браузер. Однак, якщо ви
відключите всі файли cookie, ви не зможете скористатися
деякими сервісами та функціями сайту.

Сайт https://pavelbilskiy.com собирает информацию о
вашем поведении на нашем сайте и посещениях страниц
сайта, с целью получения статистики посещений и эффективности использования сайта, формирования персонального подхода и адаптации наших сервисов к интересам каждого пользователя. Мы делаем это с помощью
различных технологий, одна из которых — cookie-файлы.
Это данные, которые веб-сайт может отправить вашему
браузеру, и они будут сохранены на вашем компьютере
для последующей идентификации его веб-сайтом.
Чаще всего cookie-файлы используются для оценки
эффективности работы веб-сайтов (например, для
измерения количества посетителей и длительности их
пребывания на сайте), выявления наиболее интересных
и посещаемых тем и страниц, а также для обеспечения
удобства навигации и пользования сайтом, без сбора какой-либо персональной информации. Также cookie-файлы
могут быть использованы для формирования персонального подхода на основе уже имеющегося опыта взаимодействия пользователя с сайтом и его предпочтениями. С
течением времени эта информация позволяет улучшить
пользовательский опыт.
Cookie-файлы обычно делят на сессионные и постоянные.
Сессионные cookie-файлы помогают эффективно перемещаться по веб-сайту, таким образом, что единожды
запрошенная в рамках сессии информация уже не будет
запрашиваться вновь. Сессионные cookie-файлы сохраняются во временной памяти и стираются с закрытием
браузера. Постоянные cookie-файлы сохраняют пользовательские настройки для текущих и последующих визитов
(к примеру, упрощают авторизацию на сайте — позволяют запомнить учетные данные пользователя). Они сохраняются на жестком диске компьютера или на накопителе
мобильного устройства и активизируются при запуске
браузера. Мы используем постоянные cookie-файлы для
сохранения информации, например, о языке и стране
пользователя.
Если вы не желаете более получать файлы «cookie» или
же если вы хотите чтобы ваш информировали о получении «cookie», настройте ваш веб-браузер. Однако, если
вы отключите все файлы «cookie», вы не сможете воспользоваться некоторыми сервисами и функциями сайта.

7. Спрямована (таргетована) реклама

7. Направленная (таргетированная) реклама

Ми використовуємо файли cookie, Google Remarketing Tag,
Facebook Pixel та інші рекламні технології для того, щоб
направляти вам рекламу відповідно до ваших індивіду-

Мы используем файлы «cookie», Google Remarketing Tag,
Facebook Pixel и другие рекламные технологии для того,
чтобы направлять вам рекламу в соответствии с вашими
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альних інтересів та уподобань. Цей розділ нашої Політики
конфіденційності надає додаткову інформацію щодо цього
питання.

индивидуальными интересами и предпочтениями. Этот
раздел нашей Политики конфиденциальности предоставляет дополнительную информацию по этому вопросу.

Ви можете бачити персоніфіковану рекламу Bilskiy
Community в Інтернеті, яка заснована на ваших інтересах. Ці дані дають нам можливість настроїти звернення до
користувача та клієнта з урахуванням його демографічних
інтересів, а також використовувати контекстну рекламу
та персоніфікувати пропозицію послуг. Ми використовуємо цю інформацію для відображення реклами, яка може
вас зацікавити. Цей процес допомагає Bilskiy Community
оцінювати ефективність маркетингових інструментів та рекламних кампаній. Ви можете відмовитися від відображення
цільової реклами, відвідавши такі сайти:

Вы можете видеть персонифицированную рекламу Bilskiy
Community в сети Интернет, которая основана на ваших
интересах. Эти данные дают нам возможность настроить
обращение к пользователю и клиенту с учетом его демографических интересов, а также использовать контекстную рекламу и персонифицировать предложение услуг.
Мы используем эту информацию, чтобы отображать рекламу, которая может вас заинтересовать. Этот процесс
помогает Bilskiy Community оценивать эффективность
маркетинговых инструментов и рекламных кампаний. Вы
можете отказаться от отображения целевой рекламы,
посетив следующие сайты:

www.aboutads.info/choices
www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
www.evidon.com.
Будь ласка, зверніть увагу, навіть якщо ви відключите цю
опцію, ви, як і раніше, бачитимете рекламу в мережі Інтернет, однак вона не буде націлена на ваші індивідуальні
інтереси.

www.aboutads.info/choices
www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
www.evidon.com.
Пожалуйста, обратите внимание, даже если вы отключите
эту опцию, вы по-прежнему будете видеть рекламу в сети
Интернет, однако одна не будет нацелена на ваши индивидуальные интересы.

8. Посилання на інші сайти

8. Ссылки на другие сайты

Якщо ви відвідуєте сторонні сайти, які не обслуговуються
Bilskiy Community, переходячи за посиланнями, розміщеними на нашому сайті, вам необхідно ознайомитись
з їхніми умовами конфіденційності та іншими принципами роботи. Ми не несемо відповідальності за політику
конфіденційності та практику збору даних інших компаній,
і будь-яка інформація, яку ви надаєте таким компаніям,
збирається ними відповідно до їхньої Політики конфіденційності.

Если вы посещаете сторонние сайты, которые не обслуживаются Bilskiy Community, переходя по ссылкам, размещенным на нашем сайте, вам необходимо ознакомиться с
их условиями конфиденциальности и другими принципами
работы. Мы не несем ответственности за политику конфиденциальности и практику сбора данных других компаний,
и любая информация, которую вы предоставляете таким
компаниям, собирается ими в соответствии с их Политикой конфиденциальности.

9. Інші сайти та онлайн-сервіси Bilskiy
Community

9. Другие сайты и онлайн-сервисы Bilskiy
Community

Всі сайти та онлайн-сервіси компанії Bilskiy Community,
підпорядковуються цій Політиці конфіденційності. У процесі
надання послуг компанія Bilskiy Community зобов’язується
суворо виконувати вимоги цієї Політики конфіденційності.

Все сайт и онлайн-сервисы компании Bilskiy Community,
подчиняются настоящей Политике конфиденциальности.
В процессе оказания услуг, компания Bilskiy Community
обязуется строго выполнять требования настоящей Политики конфиденциальности.

10. Внесення змін до Політики конфіденційності

10. Внесение изменений в Политику конфиденциальности

Ми маємо право в будь-який час вносити зміни до цієї політики, розмістивши на нашому сайті. Ми настійно рекомендуємо часто перевіряти цю сторінку та дату внесення
останніх змін, зазначену у верхній частині сторінки.
У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики, ви повинні припинити користуватися сайтом та
послугами Bilskiy Community і вимагати, щоб ми видалили
вашу персональну інформацію.
Правила забезпечення конфіденційності персональних
даних поширюються на всю персональну інформацію
користувачів сайту https://pavelbilskiy.com та клієнтів
компанії Bilskiy Community, яку ми маємо, незалежно від
методу збору та способу її отримання.

Мы имеем право в любое время вносить изменения в эту
Политику, разместив на нашем сайте. Мы настоятельно
рекомендуем часто проверять эту страницу и дату внесения последних изменений, указанную в верхней части
страницы.
В случае несогласия с любыми изменениями, внесенными
в Политику, вы должны прекратить пользоваться сайтом и
услугами Bilskiy Community и можете потребовать, чтобы
мы удалили вашу персональную информацию.
Правила обеспечения конфиденциальности персональных данных распространяются на всю персональную
информацию пользователей сайта https://pavelbilskiy.
com и клиентов компании Bilskiy Community, которой мы
располагаем, независимо от метода сбора и способа ее
получения.
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11. Правова інформація

11. Правовая информация

Ця Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних, а також
вимогам законодавства більшості країн СНД і містить
докладні відомості про дані, що збираються, цілі, способи
їх збору, обробки, використання та захисту.

Настоящая Политика конфиденциальности отвечает требованиям законодательства Украины о защите персональных данных, а также требованиям законодательства
большинства стран СНГ и содержит подробные сведения
о собираемых данных, целях, способах их сбора, обработки, использования и защиты.

Примітка для європейських Користувачів: ця Політика
конфіденційності підготовлена для виконання обов’язків, передбачених Загальним регламентом захисту даних
(Регламент ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 р. або GDPR —
General Data Protection Regulation).

Примечание для европейских Пользователей: настоящая
Политика конфиденциальности подготовлена во исполнение обязанностей, предусмотренных Общим регламентом по защите данных (Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. или GDPR — General Data Protection Regulation).

12. Наші контакти:

12. Наши контакты:

02154, Україна, м. Київ, пр. Соборності, 30А
Тел. представника в Україні: +38 097 334 90 97
e-mail : info@pavelbilskiy.com

02154, Украина, г. Киев, пр. Соборности, 30А
Тел. представителя в Украине: +38 097 334 90 97
e-mail: info@pavelbilskiy.com
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