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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
ООО
«МАРКАСОН»
является
Администратором интернет-магазина Kasta,
доступ к которому осуществляется через вебсайт, который имеет адрес в сети Интернет
kasta.ua, и мобильные приложения (далее Сайт).
1.2. Данная Политика конфиденциальности
устанавливает правила сбора, использования
и
разглашения
Персональных
данных
Покупателей.
1.3.
Если
данной
Политикой
конфиденциальности не определено другое,
термины,
используемые
в
настоящей
Политике конфиденциальности, имеют такие
же значения, как и в Публичной оферте,
размещенной на Сайте.
1.4.
Зарегистрировавшись
на
Сайте,
Покупатель тем самым соглашается на
передачу
Администратору
своих
персональных
данных,
их
обработку,
хранение и использование, в том числе
третьими лицами, в соответствии с этой
Политикой конфиденциальности.
1.5. Покупатель обязуется предоставлять
Администратору полные и достоверные
Персональные данные.
1.6.
Зарегистрировавшись
на
Сайте,
Покупатель дает свое согласие на получение
обновленной
информации,
информационных бюллетеней с последними
новостями,
новыми
поступлениями,
специальными
предложениями
и
объявлениями о продаже через любые
средства
связи,
включая
электронные
сообщения (e-mail), SMS.
1.7. Администратор имеет право без
предварительного
уведомления
вносить
изменения в текст данной Политики
конфиденциальности.
Изменения
в
Политике конфиденциальности вступают в
силу после их публикации.

1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ТОВ «МАРКАСОН» є Адміністратором
інтернет-магазину Kasta, доступ до якого
здійснюється через веб-сайт, який має
адресу в мережі Інтернет kasta.ua, і мобільні
додатки (далі – Сайт).

2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ
2.1.
Администратор
имеет
право на
обработку
персональных
данных
Покупателей
любое
действие
или
совокупность действий, таких как сбор,
регистрация,
накопление,
хранение,
адаптирование, изменение, возобновление,

2.
ОБРОБКА ДАНИХ
2.1. Адміністратор має право на обробку
Персональних даних Покупців – будь-яку дію
або сукупність дій, таких як збирання,
реєстрація,
накопичення,
зберігання,
адаптування,
зміна,
поновлення,
використання
і
поширення

1.2. Ця
Політика
конфіденційності
встановлює
правила
щодо
збору,
використання
та
розголошення
Персональних даних Покупців.
1.3. Якщо в цій Політиці конфіденційності
не
визначено
інше,
терміни,
що
використовуються
в
цій
Політиці
конфіденційності, мають такі ж значення,
що й у Публічній оферті, розміщеній на
Сайті.
1.4. Зареєструвавшись на Сайті, Покупець
тим самим погоджується на передачу
Адміністратору своїх персональних даних, їх
обробку, зберігання і використання, в тому
числі третіми особами, відповідно до цієї
Політики конфіденційності.
1.5. Покупець
зобов'язується
надавати
Адміністратору
повні
і
достовірні
Персональні дані.
1.6. Зареєструвавшись на Сайті, Покупець
надає свою згоду на отримання оновленої
інформації, інформаційних бюлетенів з
останніми
новинами,
новими
надходженнями,
спеціальними
пропозиціями та оголошеннями про продаж
через будь-які засоби зв'язку, включаючи
електронні повідомлення (e-mail), SMS.
1.7. Адміністратор має право без
попереднього повідомлення вносити зміни в
текст даної Політики конфіденційності.
Зміни до Політики конфіденційності
вступають в силу після їх публікації.
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использование
и
распространение
(реализация,
передача),
обезличивание,
уничтожение персональных данных, в том
числе с использованием информационных
(автоматизированных) систем.
2.2. Персональные данные могут включать
(но не ограничиваются этим):

адрес электронной почты

фамилия, имя, отчество

номер телефона

адрес проживания (доставки)

дата рождения

перечень заказов, сделанных на Сайте

паспортные
данные
и
регистрационный номер учетной карточки
плательщика налогов

файлы
cookie
и
данные
об
использовании.

(розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення,
знищення
персональних
даних, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем.

Данные об использовании
2.3.
Администратор
может
собирать
информацию, которую браузер Покупателя
направляет каждый раз, когда последний
посещает Сайт, или когда получает доступ к
Сайту через мобильное приложение (далее Данные об использовании).
2.4. Данные об использовании могут
содержать такую информацию, как адрес
интернет-протокола компьютера Покупателя
(например, IP-адрес), тип браузера, версия
браузера, страницы сайта, которые посещает
Покупатель, время и дата посещения, время,
потраченное на эти страницы, уникальный
идентификатор
устройства
и
другие
диагностические данные.
2.5. Если Покупатель получаете доступ к
Сайту через мобильное приложение, данные
об
использовании
могут
содержать
информацию
о
типе
используемого
мобильного
устройства,
уникальный
идентификатор мобильного устройства, IPадрес мобильного устройства, мобильную
операционную систему, тип мобильного
Интернет-браузера
и
другие
диагностические данные.

Дані про використання
2.3. Адміністратор
може
збирати
інформацію, яку веб-переглядач Покупця
надсилає щоразу, коли останній відвідує
Сайт, або коли отримує доступ до Сайту
через мобільний додаток (далі – Дані про
використання).
2.4. Дані про використання можуть містити
таку інформацію, як адреса інтернетпротоколу комп'ютера Покупця (наприклад,
IP-адреса), тип браузера, версія браузера,
сторінки Сайту, які відвідує Покупець, час і
дата відвідування, час, витрачений на ці
сторінки,
унікальний
ідентифікатор
пристрою та інші діагностичні дані.

Отслеживание и файлы cookie
2.6. Администратор использует файлы cookie
и аналогичные технологии отслеживания,
чтобы отслеживать деятельность Сайта и
активность Покупателей при его посещении.
2.7. Файлы cookie направляются в браузер с
веб-сайта
и
хранятся
на
устройстве

Відстеження та файли cookie
2.6. Адміністратор використовує файли
cookie та аналогічні технології відстеження,
щоб відстежувати діяльність Сайту та
активність Покупців при його відвідуванні.
2.7. Файли cookie надсилаються у вебпереглядач із веб-сайту та зберігаються на

2.2. Персональні дані можуть включати (але
не обмежуються цим):

адреса електронної пошти

прізвище, ім’я, по-батькові

номер телефону

адреса проживання (доставки)

дата народження

перелік замовлень, зроблених на Сайті

паспортні дані та реєстраційний номер
облікової картки платника податків


файли cookie та дані про використання.

2.5. Якщо Покупець отримуєте доступ до
Сайту через мобільний додаток, дані про
використання можуть містити інформацію
про тип використовуваного мобільного
пристрою,
унікальний
ідентифікатор
мобільного пристрою, IP-адресу мобільного
пристрою, мобільну операційну систему, тип
мобільного
Інтернет-браузера
та
інші
діагностичні дані.
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Покупателя. Покупатель может настроить
свой браузер и отказаться от всех файлов
cookie или указать, когда файлы cookie могут
направляться. Однако, если Покупатель не
принимает
файлы
cookie,
он
теряет
возможность
пользоваться
некоторыми
элементами Сайта.

пристрої
Покупця.
Покупець
може
налаштувати
свій
веб-переглядач
та
відмовитися від всіх файлів cookie або
вказати,
коли
файли
cookie
можуть
надсилаються. Однак, якщо Покупець не
приймає
файли
cookie,
він
втрачає
можливість
користуватися
деякими
елементами Сайту.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
3.1.
Администратор
имеет
право
обрабатывать
собранные
персональные
данные для следующих целей:

регистрация Покупателя на Сайте

обеспечение работы Сайта

уведомление Покупателя об услугах,
новости и рекламных предложениях путем
отправки SMS, электронных сообщений и
т.п.

предоставление клиентской поддержки

обработка
Заказа,
сделанного
Покупателем на Сайте, и передача данных
соответствующим предприятиям и службам,
которые
осуществляют
доставку,
для
надлежащего выполнения Заказа

обеспечение
реализации
хозяйственных,
гражданско-правовых,
налоговых отношений и отношений в сфере,
предусмотренной уставными документами
Администратора, ведения бухгалтерского
учета
и
осуществления
операционной
деятельности, необходимых для выполнения
обязательств согласно Публичной оферты.

3.
ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ
3.1. Адміністратор має право обробляти
зібрані Персональні дані для наступних
цілей:

реєстрація Покупця на Сайті

забезпечення роботи Сайту

повідомлення Покупця про послуги,
новини і рекламні пропозиції шляхом
відправки SMS, електронних повідомлень
тощо

надання клієнтської підтримки

обробка
Замовлення,
зробленого
Покупцем на Сайті, і передача даних
відповідним підприємствам і службам, які
здійснюють
доставку,
для
належного
виконання Замовлення

забезпечення реалізації господарських,
цивільно-правових, податкових відносин та
відносин у сфері, передбаченої статутними
документами
Адміністратора,
ведення
бухгалтерського
обліку
та
здійснення
операційної діяльності, необхідних для
виконання зобов'язань згідно з Публічною
офертою.

4. РАЗГЛАШЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
4.1. Данные Покупателей собираются и
обрабатываются на территории Украины
согласно действующему законодательству
Украины.
4.2. Администратор будет предпринимать
все
необходимые
меры,
чтобы
гарантировать, что Персональные данные
Покупателя будут обрабатываться надежно и
в соответствии с данной Политикой
конфиденциальности, и не будут переданы
третьей стороне, пока она не обеспечит
надлежащие средства контроля по защите
Персональных данных.
4.3. Администратор имеет право на передачу
и
разглашение
Персональных
данных
Покупателей в следующих случаях:

4.

РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА
ДАНИХ
4.1. Дані
Покупців
збираються
та
обробляються на території України згідно з
чинним законодавством України.
4.2. Адміністратор
вживатиме
всіх
необхідних заходів, щоб гарантувати, що
Персональні
дані
Покупця
будуть
оброблятися надійно і відповідно до цієї
Політики конфіденційності, та не будуть
передані третій стороні, доки вона не
забезпечить належні засоби контролю щодо
захисту Персональних даних.
4.3. Адміністратор має право на передачу
та
розголошення
Персональних
даних
Покупців у наступних випадках:
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осуществление
юридических
обязательств (в том числе выполнение Заказа
Покупателя)

предотвращение или расследование
возможных правонарушений в связи с
использованием Сайта

предоставление
информации
правоохранительным
и
другим
компетентным государственным органам по
их запросу, что соответствуют требованиям
действующего законодательства Украины

защита
личной
безопасности
Покупателей или третьих лиц.


здійснення юридичних зобов'язань ( у
тому числі виконання Замовлення Покупця)

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
5.1.
Администратор
принимает
все
надлежащие и достаточные меры для
защиты Персональных данных Покупателей,
однако
не
может
гарантировать
их
абсолютную
безопасность,
учитывая
особенности осуществления деятельности в
сети Интернет.

5.
БЕЗПЕКА ДАНИХ
5.1. Адміністратор вживає всіх належних і
достатніх
заходів
з
метою
захисту
Персональних даних Покупців, однак не
може гарантувати їх абсолютну безпеку,
зважаючи
на
особливості
здійснення
діяльності в мережі Інтернет.

6. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ
6.1. Администратор может привлекать
третьи
лица
для
выполнения
своих
обязательств перед Покупателями и с целью
улучшения
работы
Сайта
(далее
Поставщики услуг).
6.2.
Поставщикам
услуг
может
предоставляться доступ к Персональным
данным Покупателей только для выполнения
вышеуказанных
задач
и
в
объеме,
достаточном
для
их
выполнения.
Поставщики услуг обязаны не раскрывать и
не использовать Персональные данные
Покупателей для других целей.
6.3. Администратор также может привлекать
Поставщиков услуг для контроля и анализа
использования Сайта.
6.4. Администратор может использовать
Google Analytics - службу веб-аналитики,
которая отслеживает и делает отчет о
трафике сайта и может использовать
собранные данные для контекстуализации и
персонализации объявлений собственной
рекламной
сети.
Политика
конфиденциальности Google размещена по
ссылке:
https://policies.google.com/privacy?hl=uk.

6.
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ
6.1. Адміністратор може залучати треті
сторони для виконання своїх зобов’язань
перед Покупцями та з метою покращення
роботи Сайту (далі – Постачальники послуг).


запобігання
або
розслідування
можливих правопорушень у зв'язку з
використанням Сайту

надання інформації правоохоронним
та іншим компетентним державним органам
на їх запит, що відповідає вимогам чинного
законодавства України

захист особистої безпеки Покупців або
третіх осіб.

6.2. Постачальникам
послуг
може
надаватися доступ до Персональних даних
Покупців лише для виконання вищевказаних
завдань та в об’ємі, достатньому для їх
виконання.
Постачальники
послуг
зобов’язані
не
розкривати
і
не
використовувати
Персональних
даних
Покупців для інших цілей.
6.3. Адміністратор також може залучати
Постачальників послуг для контролю та
аналізу використання Сайту.
6.4. Адміністратор може використовувати
Google Analytics – службу веб-аналітики, яка
відслідковує та звітує про трафік Сайту та
може використовувати зібрані дані для
контекстуалізації і персоналізації оголошень
власної
рекламної
мережі.
Політика
конфіденційності Google розміщена за
посиланням:
https://policies.google.com/privacy?hl=uk.
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7. ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ САЙТЫ
7.1. Сайт может содержать ссылки на другие
сайты, имеющие других владельцев и
администраторов и которые не связаны с
ООО
«МАРКАСОН».
Если
Покупатель
переходит по такой ссылке, он будет
направлен на сайт третьей стороны.
Администратор настоятельно рекомендует
Покупателям знакомиться с Политикой
конфиденциальности каждого сайта перед
переходом.
7.2. Администратор не контролирует и не
берет
на
себя
ответственность
за
содержание, политику конфиденциальности
любых сайтов или служб третьих лиц.

8. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
8.1. Покупателем может быть только
физическое лицо, достигшее 18-летнего
возраста
и
обладающее
полной
дееспособностью.
8.2. Если законным представителям ребенка
стало известно, что Администратору были
предоставлены
Персональные
данные
ребенка, законный представитель должен
обратиться к Администратору с запросом об
удалении таких данных. В таком случае
Администратор примет меры для удаления
этой информации.

7.
ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ
7.1. Сайт може містити посилання на інші
сайти, які мають інших власників та
адміністраторів і які не пов’язані з ТОВ
«МАРКАСОН». Якщо Покупець переходить за
таким посиланням, його буде спрямовано на
сайт
третьої
сторони.
Адміністратор
наполегливо
рекомендує
Покупцям
знайомитися з Політикою конфіденційності
кожного сайту перед переходом.
7.2. Адміністратор не контролює та не бере
на себе відповідальність за вміст, політику
конфіденційності будь-яких сайтів або служб
третіх осіб.

8.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ЩОДО ДІТЕЙ
8.1. Покупцем може бути лише фізична
особа, яка досягла 18-річного віку і володіє
повною дієздатністю.
8.2. Якщо законним представникам дитини
стало відомо, що Адміністратору були надані
Персональні дані дитини, такий законний
представник
повинен
звернутися
до
Адміністратора із запитом про видалення
таких
даних.
У
такому
випадку
Адміністратор застосує заходи для видалення
цієї інформації.
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