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ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА COOKIE 
 
Частина 1. Особиста інформація і конфіденційність 
 
1. Вступ 
1.1. Школа Здоров’я прагне забезпечити конфіденційність даних Користувачів Веб-
сайту. Ця політика (надалі – «Політика») визначає як Школа Здоров’я буде ставитися 
до вашої особистої інформації на Веб-сайті. 
1.2. Школа Здоров’я просить вашу згоду на використання cookie відповідно до умов 
цієї Політики при першому відвідуванні Веб-сайту. Використовуючи Веб-сайт і 
погоджуючись з даною Політикою, ви даєте згоду на використання cookie відповідно 
до умов цієї Політики. 
 
2. Збір особистої інформації 
2.1. Школа Здоров’я може збирати, зберігати і використовувати такі види особистої 
інформації: 
a) інформація про ваш комп'ютер і про відвідування та використання вами Веб-сайту 
(в тому числі, вашу IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера, 
операційну систему, тривалість відвідування, кількість переглядів сторінок і веб 
навігацію); 
b) інформація, яку ви надаєте нам при реєстрації на Веб-сайті; 
c) інформація, яку ви надаєте нам з метою підписки на наші повідомлення 
електронною поштою (в тому числі, ваше ім'я і адресу електронної пошти); 
d) інформація, яку ви відправляєте на Веб-сайт для публікації в Інтернеті (в тому числі, 
ваше ім'я користувача і зміст ваших повідомлень); 
e) інформація, що міститься в або відноситься до будь-яких повідомлень, які ви 
посилаєте нам або відправляєте через Веб-сайт (в тому числі, зміст зв'язку і мета-даних, 
пов'язаних з повідомленням); 
f) будь-яка інша особиста інформація, яку ви обираєте, щоб відправити нам. 
2.2. Перед тим, як розкрити і використовувати особисту інформацію іншої людини, ви 
повинні отримати згоду цієї особи до розкриття і обробки цієї особистої інформації 
відповідно до умов цієї Політики. 
 
3. Використання вашої особистої інформації 
3.1. Особиста інформація, передана нам через Веб-сайт буде використовуватися для 
цілей, зазначених у цій Політиці або на відповідних сторінках Веб-сайту. 
3.2. Школа Здоров’я може використовувати вашу особисту інформацію для: 
a) адміністрування Веб-сайту; 
b) персоналізації Веб-сайту для вас; 
c) надання вам доступу до товарів/робіт/послуг, що містяться на Веб-сайті; 
d) надсилання вам повідомлень; 
e) надсилання вам листів електронною поштою; 
f) надання третім особам статистичної інформації про користувачів Веб-сайту (при 
цьому ці треті особи не можуть ідентифікувати окремих користувачів з наданої 
Школою Здоров’я інформації); 
g) обробки запитів і скарг, пов'язаних з вами на Веб-сайті; 
h) зберігання Веб-сайту в безпеці і запобігання шахрайству. 
3.3. Якщо ви надаєте особисту інформацію для публікації на Веб-сайті, ми будемо 
публікувати та/або іншим чином використовувати цю інформацію відповідно до цієї 
згоди, що ви нам надаєте. 
3.4. Параметри конфіденційності можуть бути використані для обмеження публікації 
вашої інформації на Веб-сайті і можуть бути скориговані за допомогою елементів 
управління конфіденційністю на Веб-сайті. 



 2 

3.5. Школа Здоров’я не буде, без вашої згоди, надавати вашу особисту інформацію 
третім особам. 
 
4. Розголошення особистої інформації 
4.1. Школа Здоров’я може розкрити вашу особисту інформацію будь-якому з наших 
співробітників, посадовим особам, страховим компаніям, професійним 
консультантам, агентам, постачальникам або субпідрядникам, в розумних межах, 
виходячи із необхідності для цілей, викладених в цій Політиці. 
4.2. Ми можемо розкрити вашу особисту інформацію будь-якому члену нашої групи 
компаній в тій мірі, наскільки це розумно необхідно для цілей, викладених у цій 
Політиці. 
4.3. Ми можемо розкрити вашу особисту інформацію: 
a) в тому випадку, коли ми зобов'язані це зробити згідно із законом; 
b) у зв'язку з будь-якими поточними або майбутніми судовими справами; 
c) з метою встановлення, здійснення або захисту наших законних прав (в тому числі 
надання інформації третім особам в цілях запобігання шахрайству та зниження 
кредитного ризику); 
d) будь-якій людині, котрій ми обґрунтовано віримо і є підстави вважати, що вона може 
звернутися до суду або до іншого компетентного органу для розкриття цієї особистої 
інформації, де, на нашу обґрунтованого думку, такий суд або орган буде з достатнім 
ступенем вірогідності наполягати на розкритті цієї особистої інформації. 
4.4. За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, ми не будемо надавати вашу 
особисту інформацію третім особам. 
 
5. Міжнародна передача даних 
5.1. Інформація, яку ми збираємо, може зберігатися та оброблятися і передаватися між 
кожною з країн, в яких ми працюємо, щоб ми могли використовувати цю інформацію 
відповідно до цієї Політики. 
5.2. Особисті дані, які ви публікуєте на Веб-сайті або відправляєте для публікації на 
Веб-сайті, можуть бути доступні через Інтернет, по всьому світу, а тому ми не можемо 
обмежити будь-яке використання такої інформації іншими особами. 
 
6. Збереження особистої інформації 
6.1. У даному розділі викладені наші політики зберігання даних і процедури, які 
розроблені, щоб допомогти гарантувати дотримання нами юридичних зобов'язань 
щодо збереження і видалення особистої інформації. 
6.2. Особиста інформація, яку ми обробляємо для будь-яких цілей, не повинна 
зберігатися довше, ніж це необхідно для цих цілей. 
6.3. Незважаючи на інші положення цього розділу, ми будемо зберігати документи (в 
тому числі електронні документи), що містять персональні дані: 
a) в тій мірі, що ми зобов'язані зробити це згідно із законом; 
b) якщо ми вважаємо, що ці документи можуть мати відношення до будь-яких 
поточних або потенційних судових розглядів; а також 
c) з метою встановлення, здійснення або захисту наших законних прав (в тому числі 
надання інформації третім особам в цілях запобігання шахрайству та зниження 
кредитного ризику). 
 
7. Безпека вашої персональної інформації 
7.1. Ми будемо приймати розумні технічні та організаційні заходи для запобігання 
втрати, зловживання або зміни вашої особистої інформації. 
7.2. Ми будемо зберігати всю особисту інформацію, яку ви надаєте на наших 
захищених (паролем і брандмауером) серверах. 
7.3. Ви визнаєте, що передача інформації через Інтернет є за своєю суттю небезпечною 
і ми не можемо гарантувати безпеку даних, переданих через Інтернет. 
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8. Зміни 
8.1. Ми можемо оновлювати цю Політику час від часу шляхом публікації нової версії 
на Веб-сайті. 
8.2. Ви повинні перевіряти цю Політику час від часу, щоб переконатися, що ви згодні з 
будь-якими змінами в цій Політиці. 
 
9. Ваші права 
9.1. Ви можете доручити нам надати вам будь-яку особисту інформацію, яку ми 
зберігаємо про вас. 
9.2. Ми можемо відмовити в особистій інформації, яку ви запитуєте в межах, що 
допускаються законом. 
9.3. Ви можете заборонити нам в будь-який час обробляти вашу особисту інформацію 
в маркетингових цілях. 
9.4. З практики, як правило, ви підтверджуєте згоду на використання вашої особистої 
інформації в маркетингових цілях, але ми надамо вам можливість відмовитися від 
використання вашої особистої інформації в маркетингових цілях. 
 
10. Веб-сайти третіх осіб 
10.1. Веб-сайт може містити гіперпосилання на сторонні веб-сайти. 
10.2. Школа Здоров’я не має ніякого контролю, а також не несе відповідальності за 
політику третіх осіб щодо конфіденційність. 
 
11. Оновлення інформації. 
11.1. Будь ласка, дайте нам знати, в разі якщо особисту інформацію про вас, що 
міститься на Веб-сайті, необхідно виправити або оновити. 
 
 
Політика захисту даних 
Школа Здоров’я дуже серйозно ставиться до конфіденційність наших Користувачів. 
Ця Політика конфіденційності визначає, як ми використовуємо і захищаємо особисту 
інформацію, яку ви надаєте нам при використанні Веб-сайту. Якщо у вас є які-небудь 
питання з приводу цієї Політики, будь ласка, зв'яжіться з нами за допомогою одного з 
наступних способів: 
+38 089 477 27 57 
info@tolstikova.online 
 
Школа Здоров’я може змінювати цю Політику конфіденційності час від часу. Ви 
повинні перевіряти цю Політику час від часу, щоб переконатися, що ви згодні з будь-
якими змінами. 
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Частина 2. Cookies 
 
1. Про cookies 
1.1. Cookie − це файл, який містить ідентифікатор (рядок з букв і цифр), який 
надсилається веб-сервером на веб-браузер і зберігається браузером. Ідентифікатор 
потім повертається назад на сервер кожен раз, коли браузер запитує сторінку з сервера. 
1.2. Файли cookie можуть бути або "постійними" або "тимчасовими", постійні файли 
cookie зберігаються за допомогою веб-браузера та зберігаються там до тих пір, поки не 
закінчиться термін зберігання, або поки не буде видалено користувачем до закінчення 
терміну зберігання; термін же тимчасових файлів cookie, закінчується в кінці сеансу 
користувача, коли веб-браузер буде закритий. 
1.3. Cookies зазвичай не містять будь-якої інформації, яка особисто ідентифікує 
користувача, але особисту інформацію, яку ми зберігаємо про вас може бути пов'язано 
з інформацією, що зберігається в отриманих cookies. 
1.4. Cookies можуть використовуватися веб-серверами для ідентифікації та 
відстеження користувачів щодо відвідування різних сторінок на сайті і ідентифікації 
користувачів, які повертаються на веб-сайт. 
 
2. Наші cookies 
2.1. Ми використовуємо як тимчасові, так і постійні cookies на Веб-сайті. 
2.2. Типи cookies, які ми використовуємо на Веб-сайті, а також цілі, для яких вони 
використовуються, викладені нижче: 
a) ми використовуємо cookies продуктивності на нашому Веб-сайті. Ці файли 
дозволяють зібрати інформацію про те, як відвідувачі використовують Веб-сайт, в тому 
числі, які сторінки відвідувачі відвідують найчастіше, а також якщо вони отримують 
повідомлення про помилки на певних сторінках Веб-сайту. Ці файли не збирають 
інформацію, яка індивідуально ідентифікує Користувача. Вся інформація cookies 
збирається і агрегується анонімно. Вона використовується тільки для поліпшення 
роботи функцій і працездатності Веб-сайту. 
b) ми використовуємо cookies на Веб-сайті, щоб дозволити йому запам'ятати 
інформацію, яку ви ввели. Ці файли також можуть бути використані, щоб запам'ятати 
зміни, які ви зробили, такі як: розмір тексту, шрифтів і інших частин веб-сторінок, які 
можна налаштувати. 
c) ми використовуємо сервіси від третіх осіб постачальників послуг для розміщення 
реклами від нашого імені через Інтернет. Ці постачальники послуг можуть збирати 
вашу IP-адресу і неособисту інформацію про відвідування Веб-сайту, щоб 
обслуговувати оголошення в той час як ви відвідуєте інші веб-сайти. Така неособиста 
інформація є анонімною і не включає в себе ваше ім'я, адреса, адресу електронної 
пошти, телефон або іншу особисту інформацію, проте ваш IP-адреса може бути 
збережений. Анонімний збір інформації за допомогою використання піксельного тегу, 
який є промисловим стандартом технології, що використовується більшістю сайтів. 
 
3. Аналітичні cookies 
3.1. Ми використовуємо Google Analytics для аналізу використання нашого Веб-сайту. 
3.2. Наш провайдер аналітики генерує статистичну та іншу інформацію про 
використання Веб-сайту за допомогою cookies. 
3.3. Інформація, отримана з нашого Веб-сайту, використовується для створення звітів 
про використання нашого Веб-сайту. 
3.4. Політика конфіденційності нашого постачальника послуг аналітики, знаходиться 
за адресою: http://www.google.com/policies/privacy. 
 
4. Cookies третіх осіб 
4.1. Наш Веб-сайт може містити посилання на інші сайти, обмінюватися кнопками 
(наприклад, Twitter) або Facebook "Like". Ці веб-сайти, сервіси та додатки можуть 

http://www.google.com/policies/privacy
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встановлювати свої власні куки (cookie) на комп'ютерах користувачів, збирати дані або 
запитувати особисту інформацію. Ви повинні ознайомитися з їх політиками 
конфіденційності, на їх веб-сайтах, сервісах і додатках, щоб зрозуміти, як ваша 
інформація може бути зібрана і використана. 
 
5. Блокування cookies 
5.1. Більшість браузерів дозволяють відмовитися приймати cookie; наприклад: 
(A) в Internet Explorer (версія 10) ви можете заблокувати cookie за допомогою настройки 
перевизначення обробки файлів cookie, натиснувши "Сервіс", "Властивості оглядача", 
"Захист", а потім "Просунуті"; 
(B) в Firefox (версія 24) ви можете заблокувати всі cookie, натиснувши кнопку "Сервіс", 
"Параметри", "Конфіденційність", вибрати пункт "Використовувати для користувача 
настройки для історії" з меню, що випадає і знявши виділення "Приймати cookie з 
сайтів" ; а також 
(C) в Chrome (версія 29), ви можете заблокувати всі cookie для доступу до меню 
"Налагодження та управління", і натиснувши кнопку "Налаштування", "Показати 
додаткові налаштування" і "Налаштування контенту", а потім виберіть "Заблокувати 
сайти від установки будь-яких даних "під заголовком" Cookies ". 
5.2. Блокування всіх cookie буде мати негативний вплив на зручність роботи багатьох 
веб-сайтів. 
5.3. Якщо ви будете блокувати cookie, ви не зможете використовувати всі можливості 
Веб-сайту. 
 
6. Видалення cookies 
6.1. Ви можете видалити cookies, які вже зберігаються на вашому комп'ютері, 
наприклад: 
(A) в Internet Explorer (версія 10), необхідно вручну видалити cookies-файли (ви можете 
знайти інструкції для цього в http://support.microsoft.com/kb/278835); 
(B) в Firefox (версія 24), ви можете видалити cookies, натиснувши кнопку "Сервіс", 
"Параметри" і "конфіденційності", при виборі "Використовувати для користувача 
настройки для історії", натиснувши кнопку "Показати Cookies", а потім натисніть 
кнопку "Видалити все cookies"; а також 
(C) в Chrome (версія 29), ви можете видалити всі cookies в меню "Налаштування і 
управління", і натиснувши кнопку "Налаштування", "Показати додаткові 
налаштування" і "Очистити дані веб-перегляду", а потім вибравши пункт "Видалити 
cookies та дані з інших сайтів ". 
6.2. Видалення cookies матиме негативний вплив на використання багатьох веб-сайтів. 

http://support.microsoft.com/kb/278835

