
Політика конфіденційності «Твій косметолог» (Tviycometolog) 

1. Загальна інформація 

1. Будь ласка, уважно ознайомтеся  із Політикою конфіденційності  ве -сайту «tviycosmetolog.com» 

(далі «Політика конфіденційності» − та відповідно «Сайт»). 

2. Використовуючи Сайт та отримуючи Послуги Tviycosmetolog, ви погоджуєтеся та приймаєте 

норми цієї Політики конфіденційності.  

3. Процедура отримання послуги, які отримують Користувачі через Сайт, перед ачає надання певної 

інформації пов’язаної з Персональними даними. Ми поважаємо вашу приватність. Саме тому ця 

Політика конфіденційності визначає правила та процедурні аспекти з ирання, використання та 

поширення Персональних даних Користувачів. 

4. Термін «Персональні дані» у цій Політиці конфіденційності, означає  удь-яку інформацію, яка 

дає можливість ідентифікувати Користувача (за винятком знеосо лених даних) та  удь-яку унікальну 

інформацію, отриману в результаті використання Сайту, якщо таке використання прямо пов’язане із 

інформацією, що дозволяє ідентифікувати Користувача. 

5. Використовуючи Сайт та замовляючи Послуги Tviycosmetolog, ви надаєте свій дозвіл та 

однозначну згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на з ирання, 

реєстрацію, накопичення, з ерігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення 

(розповсюдження, реалізацію, передачу), знеосо лення ваших Персональних даних. 

 2. Які Персональні дані ми збираємо від вас 

1. Ми з ираємо ваші Персональні дані у випадку відвідування вами деяких розділів Сайту. Зокрема, 

ми можемо з ирати інформацію, яку ви до ровільно нам надаєте при користуванні Сайтом та 

надсиланні нам листів через заповнення контактної форми. 

3. Для надання Послуг, які описані на Сайті, ми можемо з ирати наступні категорії  Персональних 

даних:  

 прізвище, ім’я, по- атькові;  

 номер телефону; 

 адреса електронної пошти; місто проживання; поштова адреса; 

 платіжна інформація, нео хідну для проведення оплати надання Послуг, а також 

5. Коли ви відвідуєте Сайт, ми можемо з ирати деяку інформацію автоматично, наприклад, вашу 

адресу інтернет протоколу (IP-адресу), час та дату вашого відвідування Сайту. Така інформація може 

 ути Персональними даними, лише якщо вона прямо дозволяє вас ідентифікувати, і 

використовується винятково для покращення ро оти Сайту та за езпечення належного надання 

Послуг через Сайт.  

3. Використання Персональних даних  

1. Ми використовуємо ваші Персональні дані винятково для:  

 надання Послуг за допомогою Сайту; 

 полегшення вашого користування Сайтом; 

 полегшення адміністрування Сайту; 

4. Поширення та розкриття Персональних даних  



1. Ми не поширюємо ваші Персональні дані третім осо ам, окрім як за вашою згодою а о на умовах, 

визначених цією Політикою конфіденційності, із якою ви погодилися у порядку, визначеному нею. 

5. Захист інформації  

1. Ми гарантуємо, що всі Персональні дані Користувачів, що  удуть доступні нам,  удуть 

використовуватися, з ерігатися та о ро лятися у відповідності до положень Закону України «Про 

захист персональних даних». 

2. Ми вживаємо відповідні технічні та організаційні заходи  езпеки, розро лені для захисту наданих 

вами Персональних даних від випадкового, незаконного а о несанкціонованого знищення, втрати, 

зміни, доступу, розголошення чи використання. 

4. Закликаємо вас захищати власну приватність, зокрема, надійно з ерігаючи паролі від вашого 

Персонального ка інету на Сайті від доступу до них третіх осі .  

6. Строк зберігання персональних даних 

1. Ваші Персональні дані з ерігатимуться протягом строку, нео хідного для досягнення вказаних у 

цій Політиці конфіденційності цілей о ро ки таких даних, за винятком випадків, коли інше 

перед ачено застосовним правом. 

7. Контактна інформація  

1. Ми заохочуємо вас звертатися до Tviycosmetolog, якщо у вас є коментарі чи запитання щодо цієї 

Політики конфіденційності та якщо ви  ажаєте реалізувати свої права, надані вам законодавством 

щодо ваших Персональних даних. Для цього ви можете заповнити контактну форму за посиланням 

https://tviycosmetolog.com/contacts  а о надіслати нам листа на електронну пошту 

viktoriya.motsna@gmail.com  
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