
Захист персональних даних  

(Політика конфіденційності) 
     1. Політика конфіденційності та захисту ваших персональних даних є невід'ємною частиною 

Договору публічної оферти. 

     2. Враховуючи право на недоторканність приватного життя і конфіденційність персональних 

даних, отриманих в результаті користування цим Сайтом, ми вживаємо всіх заходів, необхідних 

для збереження їх конфіденційності і безпеки, в тому числі використовуючи загальноприйняті 

стандарти технологічного та операційного захисту від можливої втрати, неналежного 

використання, зміни або знищення. З огляду на особливості і загрози в інформаційному 

просторі, ми не можемо гарантувати абсолютного захисту ваших даних. 

     3. Для нас важлива безпека ваших персональних даних. Всі надані під час оплати 

конфіденційні дані (наприклад, номер кредитної картки, ім'я власника, термін її дії, CVV код) 

зашифровуються за допомогою технології SSL. 

     4. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних», іншими законодавчими актами України та умовами, викладених далі. 

Необхідно ознайомитися з викладеними далі умовами політики конфіденційності (далі 

«Умови»). Передача персональних даних є добровільною. При не згоді з викладеними Умовами, 

потрібно припинити користування Сайтом. 

     5. Якщо ви продовжуєте користуватися Сайтом і здійснюєте і оплату послуг, - ви, безумовно, 

повністю і без будь-яких змін приймаєте ці Умови; 

 ви повідомлені, що на цьому Сайті може відбуватися збір ваших персональних даних та їх обробка за 

допомогою технічних можливостей даного сайту; 
 даєте згоду на збір і обробку персональних даних з метою, зазначеною в цій Угоді та Договорі 

публічної оферти; 
 даєте згоду на обробку та передачу ваших персональних даних, якщо цього вимагають умови 

користування Сайтом і умови надання Послуг; 
 даєте згоду на передачу ваших персональних даних третім особам (в тому числі Надавачам послуг) з 

метою виконання умов Договору та надання Послуг; 
 надаєте вашу згоду на збір і зберігання персональних даних без обмеження терміну дії. 

     6. Для цілей виконання Договору публічної оферти, а також справжніх умов ми можемо 

надати доступ до ваших персональних даних в результаті використання вами цього Сайту 

афілійованим особам, а також представникам, керівникам, співробітникам або партнерам. 

     7. Які дані ми збираємо і обробляємо про вас: ми отримуємо і зберігаємо будь-яку 

інформацію, яку Ви вводите на Сайті, надаєте нам будь-яким іншим способом, наскільки це 

необхідно для надання послуг або виконання договірних зобов'язань перед Вами. Особисті дані 

можуть бути автоматично зібрані і оброблені при використанні Сайту (наприклад, через cookie-

файли). Така інформація може включати: 



 інформацію, за допомогою якої вас можна ідентифікувати (особисті дані), зокрема, прізвище, ім'я, 

номер мобільного телефону, адреса електронної пошти; 
 автоматично зібрані дані; 
 системні файли (IP-адреса, тип браузера, посилання / вихід сторінки і URL-адреси, кількість кліків і 

взаємодії з Сайтом, ім'я домену, цільові сторінки / зміст, переглянуті сторінки / зміст, ідентифікатор 

пристрою і місцезнаходження); інформація з профілю (настройка, інформація з історії пошуку) та 

інші автоматично зібрані дані; 
 іншу інформацію, яку ви добровільно залишаєте на Сайті. 

     8. Дані, які ми збираємо і обробляємо про третіх осіб (клієнтів / довірителів). Якщо ви 

створюєте Замовлення послуг і здійснюєте їх оплату від імені або в інтересах третіх осіб, 

інформація, яку ви надаєте про них, також збирається і обробляється нами на тих же умовах, на 

яких обробляються ваші персональні дані. Надаючи таку інформацію про третіх осіб, ви 

підтверджуєте, що третя сторона ознайомлено з цими Умовами, розуміє їх наслідки і надає свою 

безумовну та повну згоду на збір і обробку своїх персональних даних відповідно до цих Умов.   

     9. Автоматизований збір даних і файлів "cookie". Ми можемо час від часу збирати і 

отримувати додаткові дані та інформацію про вас. Наприклад, під час користування Сайтом 

відбувається автоматизований збір інформації про обладнання, з якого ви відвідуєте Сайт, 

програмне забезпечення, операційну систему, IP адреса, джерело посилань на цей Сайт, 

переглянуті вами сторінки Сайту, переваги щодо певного виду послуг, посилання, які ви 

використовували для доступу до Сайту та інше. Такий автоматизований збір даних відбувається 

з метою налаштування зручності в роботі з сервісами Сайту і пропозицій для вас, а також для 

запобігання можливих випадків шахрайства. 

Якщо ви використовуєте соціальні мережі для авторизації на Сайті, ми можемо отримувати 

ваші дані і переваги з таких соціальних мереж відповідно до правил надання інформації цими 

провайдерами послуг налаштованих вами умов конфіденційності. За допомогою сервісів 

Google, ми можемо збирати інформацію для аналізу вашої поведінки на Сайті і переваг у виборі 

послуг. Збір та обробка ваших даних за допомогою таких сервісів відбувається по дотриманню 

цих Умов і умов конфіденційності Google. 

Автоматизований збір деяких даних і застосування технологій «cookies» і «web beacon» сприяє 

поліпшенню функціональних характеристик  Сайта і розробці максимально зручних в 

користуванні сервісів Сайту, а також допомагає нам оцінювати проведення рекламних і 

маркетингових кампаній, і пропонувати інформацію, яка може бути для вас найбільш цікавою 

і корисною. Файли «cookies» - невеликі текстові файли, які можуть бути збережені на вашому 

комп'ютері (або іншому обладнанні) при першому відвідуванні Сайту і дозволяють розпізнати 

ваш комп'ютер при повторному відвідуванні. 

Файли «cookies» не можуть жодним чином впливати на роботу вашого комп'ютера (або іншого 

обладнання) або його даних або занести вірус. На Сайті можуть використовуватися 



короткострокові і постійні файли «cookies», які ви можете самостійно видалити з вашого 

комп'ютера. Зверніть увагу, що деякі збережені дані в «cookies». 

Файли «web beacon» («веб-маяки») - невеликі графічні дані, що, як правило, використовуються 

разом з файлами «cookies» і можуть бути розміщені на Сайті або повідомленнях, які ви 

отримуєте з сайту. Використання файлів «web beacon» аналогічний файлів «cookies». Якщо ви 

блокуєте використання файлів «cookies», то файли «web beacon" також не будуть 

застосовуватися. 

     10. Як ми використовуємо ваші дані і дані третіх осіб. Ми використовуємо ваші персональні 

дані для забезпечення надання послуг та виконання договірних умов з Постачальниками 

послуг/партнерами щодо замовлених вами послуг; комунікації з вами щодо замовлених послуг; 

надання підтримки в роботі з Сайтом і сервісами Сайту; надання інформації про існуючі або 

майбутніх послуг і пропозицій; поліпшення роботи Сайту і обслуговування користувачів; для 

вирішення будь-яких питань, які можуть виникнути на підставі або по виконанню умов 

Договору публічної оферти; для інших цілей про які будемо вас повідомляти. Ми прагнемо 

забезпечити якомога вищий рівень сервісу для вас. З цією метою ми можемо надсилати вам на 

телефон або на електронну пошту повідомлення про статус ваших замовлень. 

     11. Передача ваших даних. Використовуючи цей Сайт і створюючи замовлення ви 

погоджуєтеся з тим, що ваші дані можуть передаватися третім особам тільки з метою належного 

надання обраних вами послуг, які не могли б бути надані без такої передачі ваших персональних 

даних. Створюючи замовлення на Сайті, ви даєте згоду на передачу персональних даних третім 

особам. 

     12. Внесення змін. Ми на свій розсуд можемо час від часу вносити зміни до цих Умов і 

будемо публікувати зміни на цьому Сайті. Ми не має зобов'язань повідомляти вам про внесення 

змін до цих Умов, окрім як публікувати їх на цьому Сайті. Зміни набудуть чинності з дати 

публікації. Ви погоджуєтесь самостійно і регулярно перевіряти оновлення цих Умов. Ви 

усвідомлюєте та погоджуєтеся, що ваше прийняття цих Умов і / або використання цього Сайту 

після дати публікації змін означає ваше повне і безумовне згоду зі зміненими Умовами. Якщо 

ви не приймаєте змінені Умови, ви повинні припинити користуватися Сайтом. 

     13. РЕКВІЗИТИ 

Повна назва: Комунальне підприємство "Волинське обласне бюро технічної інвентаризації" 

Скорочена назва: КП ВОБТІ 

Код ЄДРПОУ 03339242 

р/р UA043033980000000260003013964 в АТ "ОЩАДБАНК" м. Луцька 

МФО 303398 

ІПН 033392403180 

№ свідоцтва платника ПДВ 02609734 

43008, м. Луцьк, вул. Січова, 22а 



Моб./viber (050) 342-44-20 

Начальник Бюро – Дмитрук Олег Васильович діє на підставі Статуту 

Email: vobti-info@ukr.net 


