ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Реєструючись на сайті, а також заповнюючи форми замовлення товарів і послуг на сайті
https://advant.club/, проставляючи відмітку про ознайомлення з даною Політикою конфіденційності (далі Політика конфіденційності), Ви даєте згоду компанії Advant Global Services Ltd. (P.O. Box 590, Suite 9,
Henville Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis), далі - "Компанія", а також
Постачальникам (суб'єктам підприємницької діяльності, що пропонують свої товари або послуги в
пошуково-інформаційній системі сайту або на сайті, з метою їх придбання Користувачами/Незалежними
партнерами) на обробку Ваших персональних даних з метою забезпечення реалізації договірних
відносин з надання доступу користування пошуковою онлайн-системою сайту https://advant.club (далі Система), а також з метою прийняття та обслуговування Ваших замовлень товарів або послуг на сайті,
належного надання Вам товарів або послуг за допомогою сайту.
Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ і
передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, якщо при
цьому не змінюється мета їх обробки, і тільки якщо Ви самі здійснювали певне замовлення у таких
третіх осіб через сайт. Найменування таких третіх осіб міститься в інформації про пропонований
товар/послугу, з якою Ви можете ознайомитися перед замовленням.
Ваші персональні дані, зібрані на даному сайті, є конфіденційною інформацією для Компанії. Ми
цінуємо Ваше право на нерозголошення Ваших персональних даних. Ця Політика конфіденційності правила, якими користуються всі наші співробітники/підрядники/виконавці, та регламентує збір і
використання персональних даних, які можуть бути запитані/ отримані при використанні Системою або
при замовленні товарів/ послуг на сайті. Ми діємо відповідно до цієї політики конфіденційності.

ОБСЯГ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
При реєстрації на сайті, при здійсненні замовлення для придбання будь-якого товару/послуги на сайті та
заповненні будь-якої іншої реєстраційної форми (замовлення), Ви надаєте для обробки свої
персональні дані - зокрема, це можуть бути: ім'я, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти,
паспортні дані, дата народження, дані банківської карти, IP-адреса, дані про Ваших Попутників (у разі
зазначення Вами), Ваша фотографія (у разі завантаження Вами), адреса доставки, а також, із дозволу
інших фізичних осіб при замовленні Вами товарів/послуг для них - відповідно, їх персональні дані. Все,
що описано стосовно Ваших персональних даних, відноситься так само й до персональних даних інших
фізичних осіб, зазначених Вами.

Інформація, яку Компанія може збирати про Вас автоматично:
Під час відвідування сайту автоматично збирається певна інформація, яка не дозволяє ідентифікувати
користувача. Ця інформація може включати в себе таке:
1) Статистика перегляду,
Компанія збирає інформацію про розділи сайту, які в основному переглядають користувачі, частоту
з'єднань із сайтом, програмне та апаратне забезпечення, що використовується для відвідування сайту,
географію користувачів. Ця інформація дозволяє Компанії зрозуміти, як користувачі працюють із сайтом.
2) Журнали,
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Обладнання хостинг-провайдера Компанії може записувати запити, зроблені користувачами сайту,
інформацію про програмне та апаратне забезпечення, які використовуються для відвідування сайту,
присвоєння IP-адреси, а також часу, пов'язаного з доступом. Компанія використовує цю інформацію для
підвищення безпеки сайту.
3) Файли cookie,
Файл cookie - це текстовий рядок, який сайт передає файлу cookie браузера на комп'ютері користувача,
щоб сайт міг пам'ятати налаштування користувача. Компанія використовує дані файлів cookie, щоб
аналізувати поведінку користувачів і покращувати досвід користувачів сайту. Користувач може
відключити файли cookie за допомогою параметрів браузера.
Такі дані ми отримуємо тільки від осіб, які надають їх свідомо й за власним бажанням.
Для того, щоб зареєструватися, зробити замовлення товарів або послуг на Сайті або іншим чином
взаємодіяти з Компанією або Постачальниками, Ви повинні уважно ознайомитися з Вашими правами та
обов'язками у сфері обробки персональних даних, уважно ознайомитися з даною Політикою
конфіденційності, а також висловити свою повну згоду з цими умовами.

Ви, як суб'єкт персональних даних, маєте право:
1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,
місцезнаходження або місце перебування власника (контролера) персональних даних або дати
відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків,
встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію
про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, крім випадків,
передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати
зміст таких персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким
власником (контролером) персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є
недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження через умисне приховування, ненадання або несвоєчасне їх надання, а також на захист від
надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної
особи;
8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних у Компанію, до уповноваженої
особи/органу або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних
даних;
10) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні
згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
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12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Ви повинні вказувати тільки точні, достовірні персональні дані та оновлювати їх у міру необхідності,
оскільки основними джерелами інформації про Вас є дані, які Ви самі про себе вказали.

Мета збору персональних даних
Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може
бути конкретно ідентифікована.
Ми можемо обробляти Ваші персональні дані для таких цілей. При цьому одночасно можуть
застосовуватися одна або кілька цілей:
Допомога в користуванні сайтом. Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для надання
відповідей на Ваші запитання, для надання технічної допомоги в користуванні сайтом та для відповідей
на інші Ваші запитання стосовно сайту.
Обробка замовлення. Ми можемо або Постачальники можуть використовувати Ваші персональні дані
для отримання Вашого замовлення, для обробки Вашого замовлення, або для інших цілей, які можуть
існувати для досягнення кінцевої мети - задовольнити Ваші інтереси як споживача при замовленні
товарів/послуг, а також для запобігання та розслідування випадків шахрайства та інших зловживань.
Спілкування з Вами. Ми можемо або Постачальники можуть використовувати Ваші персональні дані
для зв'язку з Вами, наприклад, повідомити Вам про зміну в товарах/послугах або передавати важливі
повідомлення та інші подібні повідомлення, що стосуються замовлення, яке було Вами зроблене;
зв'язатися з Вами з метою, пов'язаною з обслуговуванням Вас як споживача/Користувача/Незалежного
партнера.

Передача персональних даних третім особам
Ми не продаємо, не передаємо, не розголошуємо персональні дані, які отримуємо на нашому сайті,
третім сторонам без вашої попередньої згоди. Ми розкриваємо персональні дані тільки у випадках,
визначених чинним законодавством, а також:
Ми розкриємо інформацію в разі запобігання злочину або нанесення шкоди нам або третім особам;
Ми розкриємо інформацію третім особам, які надають нам технічну підтримку та послуги (в тому числі
інтернет-еквайрингу, послуги доставки й т. д.), за допомогою яких Ви отримуєте Ваше замовлення,
а також тим третім особам, які є Постачальниками та чиї товари/послуги пропонуються на сайті або в
Системі до покупки.

Видалення Ваших персональних даних
Ви маєте право змінити/видалити деякі свої персональні дані в Системі самостійно або видалити свої
дані в будь-який час, звернувшись за адресою електронної пошти: support@advant.club.
Видалення
Компанією
даних
Користувача/Незалежного
партнера
на
прохання
Користувача/Незалежного веде до блокування акаунта та неможливості його відновлення.

самого

Деякі особливості зміни персональних даних можуть бути передбачені в Договорі приєднання.

Редакция от 02.04.2021

Місцезнаходження персональних даних
Власником (контролером) персональних даних є Advant Global Services Ltd. (P.O. Box 590, Suite 9,
Henville Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis).
Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах на території США.
З усіх питань щодо поводження з Вашими персональними даними Ви можете звернутися за
електронною поштою service@advant.club.

Термін зберігання персональних даних
Ми маємо право зберігати персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, зазначеної в
даній Політиці або в терміни, встановлені чинним законодавством, або до моменту видалення цих
даних Компанією (в тому числі на Ваше прохання).
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