Політика конфіденційності.

1. Вступ
1.1. Конфіденційність користувачів веб-сайту «Нарешалка» дуже важлива для
нас. Ця політика пояснює, що ми робимо з персональною інформацією
користувача.
2. Які персональні дані ми збираємо
Ми збираємо, зберігаємо та використовувати наступні персональні дані:
2.1. Інформація про комп'ютер користувача, що включає IP-адресу,
географічне місцезнаходження, тип та версію браузера та операційної
системи.
2.2. Інформація про використання цього веб-сайту, що включає джерело
переходу, тривалість перегляду сторінки та шляхи навігації веб-сайтом
«Нарешалка».
2.3. Інформація, яку користувач вводить при реєстрації на веб-сайті
«Нарешалка» (тобто адресу електронної пошти).
2.4. Інформація, яка створюється під час використання веб-сайту «Нарешалка».
2.5. Інформація, яку користувач надає під час пошуку відповідей на тести (тобто
код тесту, його назву, вміст тесту, ім’я вчителя, що створив тест та інше).
3. Використання особистої інформації
Персональна інформація, надіслана нам через веб-сайт «Нарешалка», буде
використана для наступного:
3.1. Авторизація на веб-сайті «Нарешалка».
3.2. Персоналізація веб-сайту «Нарешалка» для користувачів сайту.
3.3. Використання додаткових послуг, доступних на веб-сайті «Нарешалка».
3.4. Надсилання нагадувань про своєчасну оплату послуг.
3.5. Надсилання користувачам інформаційних повідомлень електронною
поштою (користувач може скасувати підписку в будь-який час).
3.6. Робота із запитами та скаргами, поданими користувачами або
користувачам.
4. Розкриття особистої інформації
Ми можемо розкрити особисту інформацію користувача:
4.1. Якщо це вимагається законом;
4.2. У зв'язку з будь-яким триваючим або перспективним судовим процесом;
За винятком випадків, запропонованих цією політикою, ми не можемо
надавати персональні дані користувача третій стороні.

5. Міжнародна передача даних
5.1. Інформація, яку ми збираємо, зберігається та обробляється лише на
території України.
5.2. Певна інформація, яку користувач публікує на веб-сайті «Нарешалка»
може бути частково доступна через Інтернет.
6. Збереження особистої інформації
6.1. Цей розділ викладає нашу політику та процедури збереження даних, які
покликані допомогти забезпечити отримання наших юридичних зобов’язань
щодо збереження та видалення особистої інформації.
6.2. Персональна інформація, яку ми обробляємо для будь-яких цілей, не
потрібна зберігатися довше, ніж це потрібно для цих цілей.
7. Безпека вашої особистої інформації
7.1. Ми вживатимемо розумних технічних та організаційних запобіжних
заходів для запобігання втрати, неправильного використання або зміни
особистої інформації користувача.
7.2. Ми зберігаємо всю особисту інформацію у серверах, захищених паролем,
брандмауером, двофакторною аутентифікацією.
7.3. Усі електронні фінансові операції, виконані через веб-сайт «Нарешалка»,
захищені технологіями шифрування.
7.4. Користувач визнає, що несе відповідальність за збереження пароля, який
використовує для доступу до веб-сайту «Нарешалка». Адміністрація не запитає
пароль користувача за будь-яких умов.
8. Поправки
Ми можемо час від часу оновлювати цю політику, публікуючи нову версію на
веб-сайті «Нарешалка». Користувачу слід періодично перевіряти цю сторінку.
Ми можемо повідомити користувача про зміну цієї політики електронною
поштою або через приватну систему обміну повідомленнями на веб-сайті
«Нарешалка».
9. Ваші права
Користувач може запросити у нас будь-яку особисту інформацію, якою
ми керуємо. Надання такої інформації буде залежати від наступного:
9.1. Користувач повинен мати вагому причину для надання зібраних
персональних даних.
9.2. Користувач повинен надати відповідне підтвердження, що він запитує
власну інформацію.
Користувач може надіслати нам запит на непоширення особистої інформації у
маркетингових цілях.

10. Сторонні веб-сайти
Веб-сайт «Нарешалка» містить гіперпосилання на сторонні веб-сайти. У
нас немає можливості контролювати та нести відповідальність за політику та
конфіденційність третьої сторони.
11. Cookie
Веб-сайт «Нарешалка» використовує файли cookie. Файли cookie - це
файли, який містить ідентифікатор (рядок
літер та цифр), що надсилається сервером браузеру та зберігається в
останньому. Потім ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу,
коли браузер запитує сторінку від сервера. Файли cookie можуть бути
«постійними» файлами або «сесійними» файлами: постійний файл cookie
зберігається до встановленої дати закінчення, якщо користувач не видаляє їх
до закінчення терміну дії; сесійні файли cookie, з іншого боку, автоматично
видаляються в кінці сеансу користувачів, тобто коли веб-браузер закривається.
Файли cookie не використовують жодну інформацію, що ідентифікує
користувача, але іншу інформацію, яку ми зберігаємо про користувача, може
зберігається та отримується з файлів cookie. Ми використовуємо обидва типи
файлів cookie.
Назви файлів cookie, які ми використовуємо на веб-сайті «Нарешалка»,
та цілі, для яких вони використовуються, викладено нижче:
11.1. Ми використовуємо Google Analytics на веб-сайті «Нарешалка» для
розпізнавання комп'ютера, коли користувач переглядає веб-сайт, для
вдосконалення зручності використання веб-сайту, аналізу використання вебсайту, персоналізації веб-сайту для кожного користувача, цільової реклами,
яка може викликати особливий інтерес для конкретних користувачів;
11.2. Ми використовуємо сервіс CloudFlare для захисту веб-сайту від шкідливих
ботів.
11.3. На веб-сайті «Нарешалка» використовується рекламний сервіс CatCut,
який дозволяє залишати веб-сайт безкоштовним.
11.4. Більшість браузерів дозволяють відмовитись приймати файли cookie.
Блокування всіх файлів cookie негативно впливає на зручність використання
веб-сайту. Якщо ви заблокуєте файл cookie, ми не зможемо використовувати
всі функції нашого веб-сайту.
11.5. Ви можете видалити файли cookie, які вже зберігаються на вашому
комп'ютері
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