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ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Основні поняття
1.1. Сайт – інтернет-ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою

https://gamesensor.info, що представляє собою сукупність інтегрованої в програмну оболонку
інформації (програма), призначений для використання на комп'ютері, що надає Користувачеві
можливість перегляду/читання тексту, фотозображень та інших дій на комп'ютера, що включає
використання додаткових інструментів та сервісів.

1.2. Розробник – фізична або юридична особа, яка розробила та розмістила в мережі
інтернет Сайт, та використовує його відповідно до Угоди користувача та даної Політики
конфіденційності.

1.3. Користувач – фізична особа, яка зайшла на Сайт, як зареєстрована в установленому
порядку, так і незареєстрована на Сайті, що визнає Угоду про користування та Політику
конфіденційності Сайту, що використовує Сайт для отримання інформації або будь-яких інших
законних дій.

1.4. Політика – дійсна політика конфіденційності Розробника.

2. Загальні положення
2.1. Ця Політика є офіційним типовим документом Розробника та визначає порядок обробки

та захисту інформації про фізичних осіб, які використовують Сайт.
2.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, у

тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу та розголошення.
2.3. Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом

інформації про Користувачів, регулюються цією Політикою, іншими офіційними документами
Розробника та чинним законодавством.

2.4. Чинна редакція Політики, що є публічним документом, розроблена Розробником і
доступна будь-якому користувачеві Інтернету при переході за гіпертекстовим посиланням
«Політика конфіденційності розробника Сайту».

2.5. Розробник має право вносити зміни до цієї Політики. При внесенні змін до Політики
Розробник повідомляє про це Користувачів шляхом розміщення нової редакції Політики за
постійною адресою https://gamesensor.info/uploads/private_policy_ua.pdf .

Зазначені зміни набирають чинності з дати їх публікації в Інтернеті за адресою:
https://gamesensor.info/uploads/terms_ua.pdf , якщо не передбачено інший порядок набуття їх
чинності. Попередні редакції Політики зберігаються у архіві документації Розробника.

2.6. Ця Політика розроблена та використовується відповідно до Угоди користувача
«GameSensor», розміщених у мережі Інтернет за
адресою https://gamesensor.info/uploads/terms_ua.pdf .

2.7. Використовуючи Сайт, інформацію, інструменти та можливості, отримані за його
допомогою, Користувач висловлює свою згоду з умовами Угоди та цієї Політики.

2.8. Користувач усвідомлює, що Розробник не несе відповідальності за конфіденційність
інформації на сайтах та сервісах третіх осіб. У разі переходу Користувача з Сайту на інші ресурси
застосовуються умови конфіденційності цих ресурсів та їхніх правовласників.

2.9. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Сайту має бути
негайно припинено.

3. Умови використання Сайту
3.1. Надаючи послуги з використання Сайту, Розробник, діючи розумно та сумлінно, вважає,

що Користувач:
● має всі необхідні права, що дозволяють йому використання Сайту;
● зазначає достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Сайтом;
● усвідомлює, що інформація, розміщена в результаті використання Сайту, може бути

доступна іншим Користувачам;
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● усвідомлює, що деякі види інформації, передані ним під час використання Сайту, не можуть
бути видалені самим Користувачем;

● ознайомлений із цією Політикою, висловлює свою згоду з нею та приймає на себе зазначені
в ній права та обов'язки.

3.2. Розробник не перевіряє достовірність інформації, що отримується (збирається) про
Користувачів.

4. Цілі обробки інформації
Розробник здійснює обробку інформації про Користувачів, у тому числі їх персональні дані,

виключно з метою виконання зобов'язань Розробника перед Користувачами щодо використання
Сайту.

5. Склад інформації про Користувачів
Розробник обробляє інформацію про Користувачів, яка включає:
5.1. Персональні дані Користувачів, які надаються при створенні облікового запису для

реєстрації на Сайті та керуванні нею, необхідні для використання Сайту: ім'я, адреса електронної
пошти.

5.2. Інформацію, що надається Користувачами при використанні Сайту, а також його
інструментів та послуг, зокрема, назва та інші дані про себе та свої продукти.

5.3. Інформацію, у тому числі - фінансову, яку отримує Розробник у результаті виконання
запитів Користувача при використанні інструментарію та можливостей Сайту.

5.4. Інформацію про підписки та суму коштів, перерахованих Користувачами для підтримки
Сайту.

5.5. Дані, що входять до файлів, які використовуються на Сайті для покращення взаємодії з
Користувачами.

5.6. Особисту інформацію про Користувачів, отриману з інших джерел у тому числі від
сторонніх постачальників/торгових посередників, постачальників та агрегаторів даних про
споживачів, рекламних мереж, постачальників аналітики даних, постачальників інтернет-послуг,
операційних систем та платформ, брокерів даних, баз даних ділових контактів , соціальних мереж
та ін.

6. Обробка персональних даних Користувачів
6.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:
а) законності цілей, способів обробки персональних даних та сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та

заявленим при зборі персональних даних, а також повноваженням Розробника;
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки

персональних даних цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимість об'єднання, створених для несумісних між собою цілей, баз даних, які

містять персональні дані.
6.2. Умови та цілі обробки персональних даних
Розробник здійснює обробку персональних даних Користувача за його згодою з метою

надання послуг Користувачеві щодо використання Сайту.
6.3. Збір персональних даних
Персональні дані Користувача, передбачені пунктами 5.1, 5.2. цієї Політики, передаються

Розробнику самим Користувачем. Згода Користувача на передачу його персональних даних
Розробнику надається у формі конклюдентних дій під час створення облікового запису на Сайті та
використання інструментів Сайту.

Факт отримання Розробником інформації про Користувачів, передбаченої пунктами 5.3-5.6
цієї Політики, в тому числі, що включає персональні дані, Користувачами усвідомлений і
схвалений.

6.4. Зберігання та використання персональних даних
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Персональні дані Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях та
обробляються за допомогою автоматизованих систем.

6.5. Передача персональних даних
Персональні дані Користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком

випадків, прямо передбачених цією Політикою.
Надання персональних даних Користувачів на запит державних органів (органів місцевого

самоврядування) здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.
6.6. Знищення персональних даних
Персональні дані користувача знищуються за умови:
–   видалення Розробником інформації, що розміщується Користувачем, на його вимогу;
– видалення Розробником інформації, що розміщується Користувачем, у випадках,

встановлених Угодою користувача, а також нормами законодавства.

7. Права та обов'язки Користувачів
7.1. Користувачі мають право:
7.1.1. Здійснювати безкоштовний доступ до інформації про себе.
7.1.2. Самостійно вносити зміни та виправлення в інформацію про себе, використовуючи

інструментарій Сайту, за умови, що такі зміни та виправлення містять актуальну та достовірну
інформацію.

7.1.3. Вимагати від розробника видалення інформації про себе.
7.1.4. На підставі запиту, отримувати від Розробника інформацію щодо обробки його

персональних даних.
7.2. Користувачі зобов'язані використовувати Сайт лише у разі повної та однозначної згоди

з цією Політикою.

8. Заходи захисту інформації про Користувачів
Розробник вживає технічних та організаційно-правових заходів з метою забезпечення

захисту персональних даних Користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них,
знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.
Опис відповідних технічних та організаційно-правових заходів міститься у локальних
нормативних актах Розробника.

9. Обмеження дії Політики
Дія цієї Політики не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб.
Розробник не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті

використання Сайту доступ до інформації про Користувача, яка в силу природи Програми
доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет. Розробник рекомендує Користувачам
відповідально підходити до вирішення питання про обсяг інформації про себе, що розміщується на
Сайті.

10. Звернення Користувачів
10.1. Користувачі мають право надсилати Розробнику свої запити, у тому числі запити щодо

використання їх персональних даних, передбачені п. 7.1.4 цієї Політики, за адресою:
info@gamesensor.info

10.2. Запит, що надсилається Користувачем, повинен містити таку інформацію:
– скріншот основного документа, що засвідчує особу Користувача чи його представника;
– відомості, що підтверджують участь Користувача у відносинах з Розробником (зокрема,

відомості про завантаження Сайту, скріншот екрану Сайту, інші дані, які Користувач використовує
при використанні Сайту).

10.3. Розробник зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит Користувача, що
надійшов, протягом 30 днів з моменту надходження звернення.
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10.4. Вся кореспонденція, отримана Розробником від Користувачів, стосується інформації
обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди Користувача. Персональні дані та
інша інформація про Користувача, який направив запит, не можуть бути без спеціальної згоди
Користувача використані інакше як для відповіді на тему отриманого запиту або у випадках, прямо
передбачених законодавством.


