ПОЛИТИКА

ПОЛІТИКА

в отношении персональных данных

щодо персональних даних

Настоящий документ является публичной
офертой и определяет условия обработки
Оператором сайта www.invitro.ua (далее Сайт) – Обществом с ограниченной
ответственностью
«НЕЗАВИСИМАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ИНВИТРО» (сокращённое
наименование – ООО «ИНВИТРО», код
ЕГРПОУ 36014835, юридический адрес:
49000,
г.
Днипро,
ул.
Святослава
Хороброго, 38, далее – Оператор),
персональных данных Пользователя Сайта
(далее – «Пользователь»).

Цей документ є публічною офертою і
визначає умови обробки Оператором
сайту www.invitro.ua (далі - Сайт) Товариством
з
обмеженою
відповідальністю
«НЕЗАЛЕЖНА
ЛАБОРАТОРІЯ ІНВІТРО» (скорочене
найменування - ТОВ «ІНВІТРО», код
ЄДРПОУ 36014835, юридична адреса:
49000, м. Дніпро, вул. Святослава
Хороброго, 38, далі - Оператор),
персональних даних Користувача Сайту
(далі - «Користувач»).

Пользователь, принимая решение о
предоставлении своих персональных
данных путем заполнения полей формы
«Обратная связь»:

Користувач, приймаючи рішення про
надання своїх персональних даних
шляхом заповнення полів форми
«Зворотній зв'язок»:

 подтверждает, что все указанные им

 підтверджує, що всі зазначені ним дані

данные принадлежат лично ему;

належать особисто йому;

 подтверждает, что им внимательно и в

 підтверджує, що їм уважно і в повному

полном объеме прочитаны и поняты
настоящие
условия
обработки
персональных данных;

обсязі прочитані і зрозумілі справжні
умови обробки персональних даних;

 дает Оператору согласие на обработку

следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, телефон, email;
 выражает

согласие с настоящими
условиями обработки персональных
данных без каких-либо оговорок и
ограничений.

Обработка
персональных
данных
осуществляется Оператором с целью
возможности предоставления Пользователю
услуг Сайта, в том числе, но не
ограничиваясь перечисленными: услуга
заказа обратного звонка, услуга онлайнзаписи на приём, а также с целью
рассмотрения
поступивших
от
Пользователя жалоб, предложений и
отзывов.
Пользователь предоставляет Оператору
право осуществлять следующие действия с
персональными данными: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение (в
том
числе
с
использованием

 дає

Оператору згоду на обробку
наступних
персональних
даних:
прізвище, ім'я, по батькові, телефон, email;

 висловлює

згоду з цими умовами
обробки персональних даних без будьяких застережень і обмежень.

Обробка
персональних
даних
здійснюється Оператором з метою
можливості надання Користувачеві послуг
Сайту, в тому числі, але не обмежуючись
перерахованими: послуга замовлення
зворотного дзвінка, послуга онлайн-запису
на прийом, а також з метою розгляду
скарг, пропозицій та відгуків, що
надійшли від Користувача.
Користувач надає Оператору право
здійснювати наступні дії з персональними
даними: збір, запис, систематизацію,
накопичення, зберігання (в тому числі з
використанням автоматичної системи

автоматической системы хранения и
обработки данных), уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных. Оператор вправе
осуществлять поименованные действия с
использованием средств автоматизации или
без использования таких средств.
Оператор вправе поручить обработку
персональных
данных
Пользователя
третьим лицам (при условии соблюдения
режима конфиденциальности персональных
данных, а также при условии, что таковое
не нарушает законные права и интересы
Пользователя и положения действующего
законодательства Украины). Третьи лица,
привлечённые Оператором, осуществляют
обработку
персональных
данных
Пользователя,
предоставляемых
Оператором, в объёме, в целях и способами,
установленными настоящими условиями
обработки персональных данных.
Согласие на обработку персональных
данных
действует
с
момента
предоставления Пользователем Оператору
своих персональных данных до достижения
целей обработки персональных данных,
установленных настоящими условиями
обработки персональных данных. Согласие
может быть отозвано путем направления
Пользователем
в
адрес
Оператора
письменного запроса на отзыв согласия на
обработку персональных данных.

зберігання і обробки даних), уточнення
(оновлення, зміна), витяг, використання,
передачу (поширення, надання, доступ),
знеособлення, блокування, видалення,
знищення персональних даних. Оператор
має право здійснювати зазначені дії з
використанням засобів автоматизації або
без використання таких засобів.
Оператор має право доручити обробку
персональних даних Користувача третім
особам (за умови дотримання режиму
конфіденційності персональних даних, а
також за умови, що таке не порушує
законні права та інтереси Користувача і
положення
чинного
законодавства
України).
Треті
особи,
залучені
Оператором,
здійснюють
обробку
персональних даних Користувача, що
надаються Оператором, в обсязі, з метою і
способами, встановленими цими умовами
обробки персональних даних.
Згода на обробку персональних даних діє з
моменту
надання
Користувачем
Оператору своїх персональних даних до
досягнення цілей обробки персональних
даних, встановлених цими умовами
обробки персональних даних. Згода може
бути
відкликана
шляхом
подання
Користувачем на адресу Оператора
письмового запиту на відкликання згоди
на обробку персональних даних

