
Політика конфіденційності та захисту персональних
даних

Дана Політика розроблена Центром ЮрФем Освіта згідно з чинним законодавством
України, в тому числі, але не виключно, Законом України «Про захист персональних
даних», і встановлює порядок збору та обробки персональних даних Користувачів
Веб-сайту Центру https://jurfemosvita.com (далі - Веб-сайт) з метою захисту
конфіденційної інформації Користувачів Веб-сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Веб-сайт ставить найважливішою метою й умовою здійснення своєї діяльності -
дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних
даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і
сімейну таємницю.

Політика Веб-сайту застосовується до всієї інформації, яку Веб-сайт отримує від
Користувачів, та яка підлягає захисту відповідно до положень законодавства України.

Приймаючи умови Політики, Користувачі Веб-сайту надають згоду на збирання,
зберігання та розголошення їхньої інформації, як зазначено в Політиці, а також на
надсилання їм певних повідомлень або передачу інформації Веб-сайту.
У випадку, якщо Користувач не погоджується з будь-яким положенням Політики, він
зобов'язані припинити використання сервісів Веб-сайту.
Веб-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку доповнювати, змінювати
та/або розширювати Політику.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Центр» - структурний підрозділ ГО «Асоціація жінок-юристок України» - Центр
ЮрФем Освіта, надає освітні/навчальні послуги на Веб-сайті https://jurfemosvita.com.

«Послуги» – онлайн або оффлайн освітні/навчальні, що стосуються прав жінок та
дівчат, які надаються Центром, та зазначені Центром у відповідному розділі Веб-сайту
https://jurfemosvita.com.

«Веб-сайт» - інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що належить та адмініструється
Центром, розташований за адресою https://jurfemosvita.com.

«Користувач» - користувач мережі Інтернет, що: прийняв умови Публічного договору,
та/або зареєстрований на сайті Центру, та/або що сплатив авансовий платіж за
онлайн-курси, та/або почав користуватися будь-якими послугами виконавця.

«Ціна за Послуги» — платіж, розмір якого встановлюється Центром за надання
окремих Послуг Користувачам.
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«Персональні дані» — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

«Білінг» - система обліку платежів.

«Особистий кабінет» — обліковий запис Користувача на Веб-сайті Центру, що
авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету
(логін та пароль), та в якому зберігаються освітні матеріали, обрані Користувачем на
Веб-сайті Центру.

«Обробка персональних даних» - будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно:
доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення,
запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна,
знеособлення та інші способи використання Даних Центром.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

До персональних даних, що збираються та обробляються Веб-сайтом, належать:

● Прізвище, Ім’я та По-батькові Користувача;
● Інформація про комп’ютер Користувача, включно IP-адресу, географічне

розташування, тип і версію браузера та операційну систему;
● Інформація про відвідування та використання Користувачем Веб-сайту;
● Інформація, що використовується при реєстрації на Веб-сайті, а саме адреса

електронної пошти, зображення Користувача (при його внесенні в Особистий
кабінет), стать, дата народження, місце роботи, освіта;

● Інформація, яка стосується будь-яких покупок Користувача на Веб-сайті,
використаних сервісів або транзакцій, які Користувач провів через Веб-сайт
Центру, включно з ім’ям Користувача, адресою, номером телефону, адресою
електронної поштової скриньки та інформації про кредитну карту;

● Будь-яка інша персональна інформація, яку Користувач надсилає Центру чи
залишає на Веб-сайті.

4. МЕТА ЗБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Веб-сайт Центру збирає та використовує персональні дані в наступних цілях:

● Для адміністрування Веб-сайту та його персоналізації згідно Користувачів;
● Забезпечення надання Веб-сайтом послуг Користувачам;
● Надсилання Користувачам повідомлень, рахунків та нагадувань про оплату, а

також отримання платежів від Користувачів;
● Розгляд запитів і скарг, залишених Користувачами з приводу використання

Веб-сайту;
● Забезпечення безпеки Веб-сайту і запобігання шахрайству;



● Будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг та
забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових
відносин.

5. ФАЙЛИ COOKIE

На Веб-сайті Центру використовуються файли cookie. Веб-сайт може збирати
інформацію, що стосується пристроїв, які використовують Користувачі для
відвідування Веб-сайту, а також мереж, до яких вони приєднуються, коли користуються
суміжними сервісами.

Cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристроях Користувача під
час відвідування Веб-сайту https://jurfemosvita.com. Веб-сайт може використати файли
cookie, щоб зрозуміти, який вміст цікавить Користувача, і запам'ятати його, якщо він
знову скористається Веб-сайтом. Веб-сайт зберігає файли cookie, щоб забезпечити
технічно оптимізоване надання Послуг.

Файли cookie, які можуть бути використані Центром, не можуть завдати шкоди
пристроям Користувача. Якщо Користувач надає згоду на опрацювання персональних
даних, це автоматично дозволяє Центру використовувати файли cookie кожного разу,
коли перший користується Веб-сайтом https://jurfemosvita.com.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

Користувач має право:

● Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету
їх обробки, місцезнаходження Центру;

● Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
● Відкликати згоду на обробку персональних даних;
● Отримувати доступ до своїх персональних даних та підтверджувати, що вони

залишаються правильними та актуальними;
● На захист 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;

● Відмовитися від розсилки маркетингових матеріалів, перейшовши за
посиланням, вказаному у будь-якому електронному листі, який Користувач
отримує від Центру.

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Центр забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання
конфіденційності, а також технічних, операційних та організаційних заходів безпеки
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для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки
інформації та персональних даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження,
проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху
передачі даних мережею Інтернет не існує.

Центр не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги
доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи
обмежений доступ до Веб-сайту, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також
за розголошення Користувачем своїх персональних даних, в тому числі, даних
авторизації на Веб-сайті Центру, в прикладних програмних інтерфейсах та
застосуваннях.

Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх
даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати
несанкціонований доступ до облікового запису і даних Користувача. Центр не несе
відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Карпа Вікторія Андріївна
Місце реєстрації: 81013,
Львівська обл., Яворівський р-н, селище міського типу Немирів,
вулиця Курортна, будинок 6, квартира 11
Номер державної реєстрації:
№ 2 010 350 0000 0001 3125
Від 09.07.2021 року.


