Конфіденційність
Особисті відомості
Особисті відомості - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації Вас як окремої
особи; зокрема, йдеться про Вашe ім’я, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер
телефону. Якщо під час відвідування Сайту Ви якимось чином залишаєте на ньому свої особисті
відомості, такі особисті відомості можуть бути зібрані і використані для спілкування з Вами в будьяких цілях.
АСТАРТА може залучити сторонню організацію для сприяння щодо надання інформації по Вашому
запиту, а також товарів, продуктів і послуг. За таких обставин будуть вжиті заходи для забезпечення
того, щоб Ваші особисті відомості зберігалися в суворій відповідності з нашою політикою
збереження конфіденційності та використовувалися тільки для виконання ваших запитів. АСТАРТА
не продає і не розкриває Ваші особисті відомості третім особам з метою продажу Вам своєї
продукції або послуг.
Особисті відомості, зібрані АСТАРТОЮ, можуть передаватися, в тому числі в майбутньому, різним
підрозділам і дочірнім компаніям. Розміщуючи особисті відомості на Сайті, відвідувач дає відкриту і
явну згоду на таку передачу, включаючи міжнародну передачу даних, зазначених у цій Заяві про
збереження конфіденційності.
Дані, що збираються автоматично
Ім'я домену та IP адреса відвідувача реєструються автоматично. Ці дані не є особистими
відомостями і не ідентифікують Вас як окрему особу. Вони містять виключно інформацію про
комп'ютер, що використовується для перегляду Сайту. Такі дані використовуються для того, щоб
встановити, в якій точці земної кулі використовується Сайт, для забезпечення повноти охоплення, а
також для аналізу переходу по посиланнях з метою кращого розуміння особливостей використання
Сайту. АСТАРТА не встановлює зв'язок між такими даними, що автоматично збираються, і
особистими відомостями про конкретних людей.
Тим не менш, особисті відомості можуть бути зібрані ненавмисно за допомогою автоматичних
функцій комерційного програмного забезпечення третьої сторони, використовуваного для
забезпечення роботи серверів АСТАРТИ. Якщо з'ясується, що мав місце такий збір відомостей,
будуть прийняті розумні заходи для видалення цих даних з інформаційних систем АСТАРТИ.
Зберігання даних
Дані зберігаються протягом усього терміну дії вашої підписки для забезпечення ефективного зв'язку
з Вами. По закінченні такого строку дані деперсоналізіруются і не можуть бути ідентифіковані з
Вами. Ми не збираємо жодних додаткових відомостей про Вас, крім зазначених вище.
Ідентифікаційні файли
Деякі відомості (відомі як файли «cookie») можуть зберігатися у Вашому комп'ютері в той момент,
коли Ви переглядаєте чи використовуєте даний Сайт. Такі відомості спрощують користування
Сайтом, завдяки їм Вам не потрібно повторно вводити відомості про себе при кожному відвідуванні
Сайту. При бажанні Ви можете видалити або блокувати такі відомості на своєму комп'ютері відповідні інструкції зазвичай приводяться в керівництві користувача або довідкових файлах Вашої
системи.
Видалення / зміна відомостей

Ви можете відправити запит щодо видалення або зміну Ваших анкетних даних, направивши
електронне повідомлення за відповідною адресою в розділі Контакти, після чого будуть прийняті
розумні заходи по виконанню Вашого запиту.
Гіперпосилання
На цьому Сайті можуть бути розміщені посилання на сайти, які не перебувають у власності або під
контролем АСТАРТИ або не підтримуються компанією. АСТАРТА не може контролювати політики
дотримання конфіденційності таких сайтів і не дає жодних запевнень чи гарантій щодо відповідних
політик таких сайтів. Аналогічним чином, АСТАРТА не несе відповідальності за політики і практики
якогось сайту, з якого Ви перейшли на цей Сайт.
Чати, дошки оголошень та тематичні конференції
Якщо в якийсь момент часу на цьому Сайті буде працювати будь-який чат, дошка оголошень або
форум, тематична конференція і т.д., будь-яка інформація, яку Ви розкриєте там, може бути зібрана і
використана відповідно з Політикою збереження конфіденційності. АСТАРТА не несе
відповідальності за використання іншими сторонами будь-якої інформації, наданої Вами
зазначеним сторонам за допомогою чатів, дошок оголошень, тематичних конференцій та інших
засобів спілкування даного Сайту.
Безпека
Ми реалізуємо політики, правила і приймаємо технічні заходи безпеки для захисту особистих
відомостей, які знаходяться під нашим контролем, у повній відповідності до законодавства щодо
забезпечення конфіденційності та захисту даних, яке належить до юрисдикції, застосовної до Сайту.
Розроблені заходи безпеки щодо запобігання доступу, неналежного використання або розкриття,
зміни, незаконного знищення або випадкової втрати даних.
В даний час ми не надаємо відвідувачам Сайту можливість використовувати метод безпечної
передачі даних при пересиланні нам анкетних даних.
Діти
Цей Сайт не призначений для дітей і не орієнтований на них. АСТАРТА навмисно не збирає
відомості, що надходять від дітей. Однак програмне забезпечення, використовуване для підтримки
роботи цього Сайту, автоматично не відрізняє відвідувачів молодше 18 років від решти
користувачів, тому АСТАРТА вимагає, щоб особи молодше 18 років отримали згоду батьків, опікуна,
вчителя або бібліотекаря на перегляд цього Сайту. У разі якщо АСТАРТА виявляє, що дитина
розмістила особисті відомості на даному Сайті, компанія приймає розумні заходи для видалення
таких відомостей з її файлів.
Умови користування, повідомлення та нові редакції Політики
Якщо Ви вирішуєте відвідати даний Сайт, Ваше відвідування і будь-який спір відносно збереження
конфіденційності регламентуються цією Політикою збереження конфіденційності та Загальними
умовами, викладеними вище. АСТАРТА зберігає за собою право вносити зміни в цю політику без
повідомлення користувачів. Якщо Ви продовжуєте користуватися Сайтом після внесення змін в дану
політику, це означає, що Ви приймаєте такі зміни.

