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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«1НВЕСТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40284315, місцезнаходження: 01021, Україна, м. Київ,
вул.Кловський узвіз, буд.7, приміщення 103) (далі - Товариство) цим Положенням «Про
конфіденційності користувачів сайту
https://cashberiy.com.ua/»
(далі - Положення)
дотримується політики конфіденційності по відношенню персональних даних, отриманих від
кожного з користувачів сайту https://cashberry.com.ua/(далі - Сайт), а також види персональних
даних, які збираються, використовуються, обробляються і захищаються Компанією. Сайт
призначений для використання виключно повнолітніми особами.
2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

2.1.
Товариство не має наміру збирати інформацію, яка відноситься чинним законодавством
України до персональних даних, наприклад, прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дату і
місце народження, адреса, сімейний, соціальне, майнове становище, освіта, професія, доходи,
номер телефону, адреса електронної пошти та іншу інформацію про користувачів
(«Персональні дані»), за винятком випадків, коли Персональні дані були надані користувачами
добровільно.
2.2.
Надаючи свої персональні дані добровільно, при заповненні реєстраційних форм Сайту,
так і в процесі користування Сайтом, користувач автоматично дає згоду на користування і
обробку Товариством своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» та чинного законодавства України. Товариство зобов’язується
забезпечити конфіденційність наданих користувачами персональних даних і має право
передавати їх тільки особам, афільованим з Товариством або тим, які уклали з Товариством
договори, умови яких передбачають захист персональних даних.
3. ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБЛЮВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1.
Товариство отримує також знеособлену загальну інформацію технічного характеру за
результатами підрахунку таких даних як: загальна кількість відвідувань сайту, кількість
відвідувань кожної сторінки сайту тощо. Ця інформація не є персональними даними
Користувачів і використовується Товариством виключно з метою оцінки рейтингу сайту,
подальшого поліпшення його роботи та вдосконалення процесу надання фінансових послуг.
Під час користування Сайтом, Товариство здійснює збір і обробку таких даних:
3.1.1. Даних, які добровільно надані Користувачем як при заповненні реєстраційних форм
Сайту, так і в процесі користування Сайтом;
3.1.2. файли cookie;
3.1.3. IP адреси;
3.1.4. Параметри та настройки інтернет-браузерів.
3.2.
Товариство включає дані користувача в базу персональних даних інтернет-користувачів
з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сайтом, а також постійно весь
період, протягом якого Користувач користується послугами Товариства. Термін зберігання
даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Товариства, а
також десять наступних років після закриття акаунта (Особистий кабінет) на Сайті і закінчення
користування послугами Товариства. Товариство здійснює обробку персональних даних
користувача, наданих їм добровільно, будь-якими способами з метою належного надання
Користувача фінансових послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення
пароля, напрямок інформаційних матеріалів за передплатою користувача, відповідей на запити
та листи користувача, а також для інших дій, час від часу необхідних для належного надання
послуг).

4. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

4.1.
Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних. Передбачених
чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних
даних». Обробка персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується
обладнання, що забезпечує функціонування сайту. Товариство вживає всіх передбачених
законодавством України заходів для захисту персональних даних користувача, зокрема,
обробка даних здійснюється на обладнанні, яке міститься в охоронюваних приміщеннях з
обмеженим доступом.
5.

ВИКОРИСТАННЯ IP АДРЕСИ

5.1.
Адреса інтернет-протоколу (IP адреса) являє собою комбінацію цифр, яка автоматично
надається комп’ютера користувача. Коли він підключається до свого Інтернет-провайдера
через локальну мережу. Товариство та/або треті особи, які технічно обслуговують Сайт,
можуть збирати 1Р адреси з метою системного адміністрування та аудиту використання сайту.
Товариство може використовувати IP адреса для ідентифікації користувачів Сайту в разі, коли
це необхідно для захисту процесу надання послуг, самого сайту або інших користувачів.
Фактом відвідування сайту Користувач надає Товариству та/або третім особам, які технічно
обслуговують сайт, свою згоду на збір і використання його IP адреси для цілей, зазначених у
цьому розділі.
6. ФАЙЛИ COOKIE

6.1.
В роботі сайту використовується технологія «cookies». «Cookies» - це текстовий файл
невеликого розміру, що зберігається на жорстких дисках користувачів сервером Сайту. Ці
файли дають функціональності сайту або допомагають більш ефективно і чітко аналізувати
використання Сайту. Наприклад, сервер може використовувати cookies для того, щоб
користувачеві не потрібно було вводити в разі відвідування сайту більш ніж один раз. Фактом
відвідування сайту Користувач надає Товариству і третім особам, які технічно обслуговують
Сайт, свою згоду на збір, обробку та використання даних в межах використання технології
«cookies». При цьому у користувача є можливість вибрати, використовувати технологію
cookies або відмовитися від цього. Більшість Інтернет-браузерів автоматично приймають
cookies, але Користувач може змінити налаштування свого браузера і відмовитися від цієї
технології або отримувати кожного разу попередження, коли такі файли зберігаються на
комп’ютері. Більш детальну інформацію про такі можливості можна отримати звернувшись
до інструкції по використанню Інтернет-браузера.
7. ІНШІ УМОВИ

7.1.
Це Положення набирає чинності з моменту його опублікування на Сайті Товариства
www.cashberry.com.ua і діє до моменту внесення змін і/або доповнень до нього або його
викладення в новій редакції. Товариство залишає за собою право в будь-який час внести зміни
до Положення без персонального повідомлення кожного користувача сайту, такі зміни
вступають в силу відразу після їх розміщення на Сайті товариства. Товариство рекомендує
регулярно переглядати положення про конфіденційність для користувачів Сайту Товариства.
8. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

8.1.
Будь-які питання, пропозиції, скарги щодо захисту Ваших персональних даних Ви
зможете надсилати товариству за його місцезнаходженням: 01021, Україна, м. Кивї,
вул.Кловський узвіз, буд.7, приміщення 103, або за допомогою електронного зв’язку за
адресою: info@cashberry.com.ua.
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