ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Загальні положення
Web-сайт savservice.com (далі – Сайт) належить ПрАТ «САВ 92», (далі – Компанія), яке
зареєстроване і діє відповідно до вимог законодавства України та приймає на себе
зобов’язання стосовно захисту персональних даних всіх осіб, які відвідали Сайт, у
зв'язку з чим прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні
умови використання Сайту кожному користувачеві.
У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика
конфіденційності) встановлено порядок здійснення Компанією обробки персональних
даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких
персональних даних, взаємодія Компанії з третіми особами, заходи безпеки для
захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також
контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін,
блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими
питаннями, які можуть виникнути у Користувача щодо практики захисту персональних
даних.
Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних є чинною виключно в
рамках правил користування Сайтом та не поширюється на web-сайти третіх осіб, в
тому числі тих, на які на Сайті розміщено гіперпосилання.
Ця Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних,
організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення
конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб, які є користувачами
Сайту (далі – Користувач/чі), окрім випадків, коли така інформація особисто та
свідомо розголошується користувачем Сайту.
Користувач Сайту, розміщуючи резюме та/або інші дані на Сайті та/або відправляючи
резюме та/або інші подібні листи на електронні адреси Компанії та/або інших
Користувачів Сайту, добровільно надає Сайту, а також третім особам, які мають
доступ до цього Сайту, свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних

(які містяться в його резюме, повідомленнях та/або іншій інформації, зібраній та/або
тій, що розміщується на Сайті та/або відправляється іншим Користувачам Сайту).

Збір персональних даних
Компанією можуть бути зібрані, збережені і використані наступні типи особистих
даних:
1. Інформація про користувачів.
Під час реєстрації Користувача на Сайті, Компанія просить вказати запитувану
інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг Сайту. Так, Компанія має право
збирати наступну інформацію:





ім’я, прізвище та по-батькові Користувача;
адреса електронної пошти Користувача, яку останній вводить при реєстрації на
Сайті;
номери телефонів та/або інших засобів зв’язку Користувача;
інформація, яку Користувач вводить при створенні профілю на Сайті, наприклад,
ім'я, фотографії (зображення) профілю, стать, дата та місце народження, статус
відносин, інтереси і хобі, відомості про освіту і зайнятості, місце реєстрації, місце
проживання, інформація про сімейний стан; інформація про географічне
розташування, інформація про банківські та інші фінансові операції, будь-яка інша
інформація, яка самостійно вноситься Користувачем.

2. Інформація, яка надається Користувачем у процесі використання Сайту
(зокрема, при створенні резюме), може буди доступна для перегляду всім
користувачам Сайту та пошуковим системам, зареєстрованим на Сайті.
Коли Користувач відвідує Сайт, Компанія збирає деякі дані автоматично, зокрема такі
дані як IP-адреса комп’ютера, cookie-файли; параметри та налаштування інтернетбраузерів і версія операційної системи, час і дата доступу Користувача до Сайту. Це
полегшує роботу Сайту і використання його Користувачем, а отже, відноситься до
типу особистих даних, які можуть бути зібрані, збережені і використані Компанією, а
саме:
інформація комп'ютера користувача, включаючи його IP-адресу, географічне
розташування, тип і версію браузера, а також операційну систему;




інформація щодо відвідувань користувача і використання даного Сайту,
включаючи джерело посилань, тривалість відвідування, перегляди сторінок і
шляхи навігації по Сайту;
інформація, така як ім'я Користувача та адресу електронної пошти, які він вводить
для настройки підписки на електронні листи і / або розсилку Компанії;








інформація, яку Користувач вводить при використанні послуг на Сайті;
інформація, яка генерується при використанні Сайту, в тому числі, коли, як часто і
за яких обставин Користувач його використовує;
інформація, яку Користувач розміщує на Сайті з наміром опублікувати її в
інтернеті, яка включає ім'я користувача, фотографії профілю та зміст його
повідомлень;
інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач відправляє
Компанії по електронній пошті або через Сайт, включно із утриманням і метадані;
будь-яка інша особиста інформація, яку Користувач відправляє Компанії.

Перш ніж розкривати Компанії особисту інформацію іншої особи, Користувач повинен
отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї особистої інформації
відповідно до цієї Політики.

Згода Користувача на обробку персональних даних
Використовуючи Сайт, Користувач Сайту повністю приймаєте умови конфіденційності
та дає Компанії, а також будь-яким третім особам, що мають доступ до Сайту,
добровільну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Законів
України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» з метою функціонування
Сайту.
Під «обробкою персональних даних» слід розуміти вчинення будь-яких дій та/або
сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням,
адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням
(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням та знищенням
персональних даних.
Під «персональними даними» Користувача слід розуміти будь-яку інформацію, яка дає
змогу ідентифікувати особу, зокрема інформацію, яка була надана Користувачем під
час заповнення реєстраційної форми, яка міститься у його резюме та/або будь-яких
інших листах, повідомленнях, розміщених на Сайті.
Користувач має усі права щодо його персональних даних, які передбачено чинним
законодавством України, зокрема статтею 8 Закону України «Про захист персональних
даних». Користувач підтверджує, що йому зрозумілі всі права, а також мета обробки
його персональних даних.
Користувач погоджується, що його персональні дані зберігатимуться протягом
строку, необхідного для досягнення мети обробки таких даних, але не більше 10
(десяти) років з дня останнього відвідування Сайту, а також протягом всього періоду
користування сайтом.

Користувач погоджується, що надана ним згода не вимагає здійснення спеціальних
додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам з
метою працевлаштування.
Користувач має право у будь-який момент звернутися за електронною адресою:
savinfo@savservice.com з будь-яким питанням, стосовно цієї Політики
конфіденційності, а також стосовно:












джерел збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мети їх обробки,
місцезнаходження Компанії;
надання інформації про умови надання доступу до персональних даних та доступу
до своїх персональних даних;
надання інформації щодо того, чи обробляються його персональні дані;
пред’явлення вмотивованої вимоги Компанії із запереченням проти обробки своїх
персональних даних;
пред'явлення вмотивованої вимоги щодо зміни або знищення своїх персональних
даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
захисту своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
внесення застережень стосовно обмеження права на обробку своїх персональних
даних під час надання згоди;
механізму автоматичної обробки персональних даних;
автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
відкликання своєї згоди або внесення застережень стосовно обмеження права на
обробку його персональних даних тощо.

Використання Сайту означає повну згоду Користувача з цією Політикою
конфіденційності та зазначеними в ній цілями і умовами обробки його персональних
даних.
Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та
використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних
даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем
відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та
використання своїх персональних даних.

Використання інформації Користувача
Компанія здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами
для таких цілей:







належне надання Користувачеві послуг (ідентифікація, аутентифікація,
авторизація, відновлення паролю, надсилання відповідей на запити та
повідомлення Користувача, а також інші дії, що необхідні для належного надання
послуг Сайту);
виявлення і запобігання шахрайству та іншим незаконним діям Користувачів з
використанням Сайту;
полегшення використання Сайту і поліпшення, удосконалення послуг;
надсилання Користувачеві рекламних пропозицій та інформаційних матеріалів про
послуги та новини Сайту електронною поштою.

Компанія може час від часу надсилати Користувачам рекламні електронні листи на
електронну пошту Користувача з інформацією, яка може зацікавити Користувача, про
пропоновані послуги або оголошення, які стосуються Сайту, товарів і послуг Компанії.
Користувач може відмовитися від такої розсилки, натиснувши на відповідне
посилання в електронному листі і змінивши налаштування свого облікового запису.
Компанія включає дані Користувача до баз персональних даних користувачів Сайту з
моменту, коли Користувач вперше починає використовувати Сайт, а також протягом
усього періоду використання Сайту Користувачем.

Передача і розкриття інформації
Компанія має право передати персональні дані Користувача, базу персональних
даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім
особам без повідомлення про це Користувача, зокрема:




особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сайт;
особам, що є пов’язаними / афілійованими з Компанією;
іншим споживачам послуг Сайту (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на
Сайті передбачено відповідний функціонал та це не суперечить положенням
Закону України «Про захист персональних даних».

Компанія звільняється від обов'язку дотримання Політики конфіденційності щодо
персональних даних Користувача у випадку, якщо Користувач самостійно публічно
розголошує персональні дані.

Захист інформації (персональних даних) Користувачів
Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання
конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання
несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці такої інформації та
даних, їх випадковій втраті, неправильного використання, зміни, знищенню або
пошкодженню.
Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим
працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та

даних відповідно до вимог Компанії. Поширення персональних даних без згоди
суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках,
визначених законом.
Компанія докладає усіх можливих зусиль для того, щоб інформація Користувача
використовувалась для цілей, зазначених в умовах конфіденційності цієї Політики.
Також Компанія використовує знеособлені дані для цільового надання рекламних
та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними, для проведення
статистичних досліджень.
Компанія буде вживати всіх необхідних заходів для захисту персональних даних,
проте, Компанія звертає увагу на те, що жоден з існуючих способів передачі даних не
може бути абсолютно безпечним. Тому Компанія, незважаючи на всі вжиті заходи по
забезпеченню безпеки, не може гарантувати цілковиту безпеку інформації та даних
Користувача.

Знищення та видалення інформації (персональних даних) Користувачів
Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання
яких Користувач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:




видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини
або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради
з прав людини;
набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення
персональних даних.

Відповідальність Компанії
Компанія несе відповідальність за всі свої дії або бездіяльність щодо персональних
даних Користувачів в рамках чинного законодавства України.
Компанія не несе відповідальності за будь-які дії Користувачів і третіх осіб з
персональними даними Користувачів незалежно від того, отримані ці дані через Сайт
або іншим способом.
Компанія не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, зловмисників
та інших порушників, які можуть порушувати цю Політику конфіденційності і
намагатися заволодіти повністю або частково особистою інформацією і
персональними даними Користувачів, а також використовувати їх в особистих цілях.

Політика Cookies
При відвідуванні та використанні Користувачем Сайту, при переході Користувача за
рекламними посиланнями Сайту, а також при обміні повідомленнями (зокрема,
електронною поштою) між Компанією і Користувачем, Компанія має право
застосовувати cookie-файли.
Cookies – це невеликі текстові файли, які надсилаються Користувачеві під час
відвідування Сайту та зберігаються на його пристрої. Ці файли допомагають Сайту
розпізнати Користувача під час наступних відвідувань Сайту, а також запам’ятати
інформацію про Користувача та його уподобання, зокрема про вибрану мову та інші
налаштування.
Компанія має право застосовувати cookies з метою зробити користування Сайтом
ефективнішим, швидшим і безпечнішим, удосконалити і поліпшити функціонування
Сайту та надання послуг Компанією, а також з метою надання реклами, адаптованої
до інтересів Користувача.
Крім того, на інтернет-сторінках Сайту можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів
третіх осіб, у результаті чого ці треті особи отримують дані cookie-файлів. Зокрема,
такими інтернетресурсами є системи зі збору статистики відвідувань Сайту, соціальні
плагіни (блоки) соціальних мереж, системи банеропоказів та інші ресурси.
Згода на використання Компанією файлів cookie у відповідності до умов цієї Політики
конфіденційності при першому відвідуванні Сайту дозволяє Компанії використовувати
файли cookie кожного разу, коли Користувач знову відвідує Сайт.

Інші положення
При реєстрації Користувач підтверджує, що вказує правдиву і точну інформацію.
Якщо Користувач надає інформацію, яка є помилковою або неточною, або Компанія
має розумні підстави підозрювати, що така інформація є помилковою або неточною,
Компанія має право призупинити надання послуг Користувачеві або припинити
доступ до Сайту.

Зміни та доповнення
Компанія має право вносити зміни або доповнення до цієї Політики конфіденційності
в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову
редакцію Політики конфіденційності на Сайті. Нова редакція Політики

конфіденційності набуває чинності та буде обов’язкова для Користувача з моменту її
розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики
конфіденційності.

