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Політика конфіденційності офіційного сайту
ГО “Центр громадянських свобод”
Цей документ описує політику конфіденційності для сайту ccl.org.ua (далі веб-сайт) Громадської організації «Центр громадянських свобод» (далі - ЦГС). У
даному документі роз’яснюється, які види інформації можуть бути зібрані і
зберігатися на офіційному сайт організаціїі, а також як може використовуватися і
надаватися інформація.
1. Яку інформацію збирає наша організація.
1.1. Коли ви відвідуєте наш веб-сайт, пишите нам, робите благодійний внесок,
заповнюєте форму волонтера або реєструєтесь на захід наша організація збирає про
вас як персональні, так і загальні дані.
1.2. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Персональні дані
стосується окремої особи — ім’я, адреса, номер телефону, e-mail. Такі дані ЦГС
отримує лише від осіб, які надають їх свідомо та з власного бажання.
1.3. Персональні дані відвідувачів використовуються з метою забезпечення обміну
інформацією,

Законів

інформацію»,

«Про

України

«Про

захист

телекомунікації», «Про

персональних

підприємництво»,

даних»,

«Про

«Про захист

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 2.5-010-03
«Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу» та
інших.
1.4. Загальні дані - це знеособлена інформація, яка збирається веб-сайтом під час
його відвідування користувачами.
1.5. Якщо ви не погоджуєтеся з будь-якою з умов даної Політики конфіденційності,
просимо вас не надавати персональні дані.
1.6. Згоду на використання вашої особистої інформації ви можете відкликати в
будь-який момент. Для цього достатньо надіслати повідомлення електронною
поштою,

з

поміткою

в

темі

листа

«Персональні

дані»,

за

адресою

ccl.org.ua@gmail.com. Ми направимо вам зворотнім листом підтвердження того, що
ваші персональні дані більше не використовуються.

2. Чому ми обробляємо персональні дані
2.1. Ми можемо обробляти ваші персональні дані для наступних цілей, при цьому
одночасно можуть застосовуватися одна або кілька цілей:
●надання

вам

статусу

волонтера/стажера

нашої

організації.

можемо

використовувати ваші персональні дані, щоб зв’язуватись з вами, якщо ви заповнили
форму волонтера, і долучати вас до наших активностей, повідомляти новини
волонтерської спільноти тощо;
●спілкування з вами. Наша організація може використовувати ваші персональні
дані для зв’язку з вами, повідомити про події або надіслати вам повідомлення, що
стосуються дій, які були вами зроблені попередньо на веб-сайті;
●подяка за зроблений благодійний внесок та інформування, на які цілі витрачені
ваші кошти.
2.2. Ця політика доповнює і використовується у поєднанні з діючими в ГО “Центр
громадянських свобод” положеннями, політиками та інструкціями, а також
відповідає чинному законодавству України.
2.3. ЦГС має право зберігати персональні дані протягом періоду нашої співпраці або
у строки, встановлені чинним законодавством України, або до моменту видалення
вами цих даних.

3. Як та яку інформацію ми збираємо
3.1. На виконання норм законодавства, зазначеного в 1.3. цієї Політики, ви надаєте
згоду на збір, обробку та використання наданих вами персональних даних ГО
«Центр громадянських свобод» ( надалі ЦГС) (ЄДРПОУ 35139190) шляхом:
●заповнення та надсилання форми звернення
●або сплати благодійних внесків на веб-сайті ccl.org.ua
●або заповнення форми волонтера
●або реєстрації через форму на онлайн/офлайн захід.
3.2. Персональні дані надходять безпосередньо від вас та з вашого відома у таких
випадках:
●коли ви звертаєтесь до нас або заповнюєте форму волонтера, ми зберігаємо
вашу електронну адресу або телефон, щоб мати змогу з вами зв’язатись;

●коли ви здійснюєте перерахування благодійної допомоги, ми зберігаємо ваші
ім'я, прізвище, електронну пошту, щоб мати змогу подякувати вам за підтримку і
допомогу;
●коли ви надсилаєте нам електронного листа, ми зберігаємо вказану вами адресу
електронної пошти, щоб мати змогу відповісти;
●коли ви реєструєтесь на онлайн/офлайн захід через заповнення форми
реєстрації, зберігається ваші прізвище, ім’я, телефон, електронну пошту, щоб мати
змогу з вами зв’язатись.
3.3. Також ми постійно збираємо загальні дані, коли ви заходите на наш веб-сайт.
Процес збору таких даних відбувається з допомогою технології cookies.
3.3.1. Cookies — це уривки інформації, які веб-сайт передає на жорсткий диск
споживача для зберігання інформації, пов’язаної з веб-сайтом. Ця технологія
розширює ваші можливості використання інтернету, зберігаючи ваші пріоритети під
час перегляду певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації і не
може жодним чином налаштовувати вашу систему або зчитувати інформацію з
вашого жорсткого диска. Під час перегляду нашого веб-сайту cookies можуть бути
розміщені на вашому комп’ютері. Такі тимчасові cookies використовують для
підрахунку кількості візитів на наш веб-сайт. Вони видаляються, коли ви виходите з
браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на вашому комп’ютері вашим
браузером. Під час реєстрації цей тип cookies повідомляє: вперше ви до нас завітали
чи заходили на наш веб-сайт раніше.
3.3.2. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані вами у
будь-який момент. Cookies не отримують особистої інформації про вас та не надають
нам вашої контактної інформації, а також не отримують жодної інформації з вашого
комп’ютера.
3.3.3. Ярлик «help» на панелі більшості браузерів проінформує вас як заборонити
браузеру приймати нові cookies, як отримувати повідомлення від браузера, що ви
отримали нові cookies, або як відключити cookies. Пам’ятайте, що cookies
дозволяють вам повною мірою користуватися всіма можливостями веб-сайту
ccl.org.ua, і ми рекомендуємо вам залишати їх ввімкненими.
3.4. Ми використовуємо cookies для визначення характеристик сайту та матеріалів,
які вам найбільше подобаються з метою надання вам більше інформації, в якій ви
зацікавлені.

3.5. Крім того, файли cookie використовуються, щоб зробити веб-сайт ccl.org.ua
безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій
безпеки та їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення даної
Політики конфіденційності відвідувачами або пристроями.
3.6. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти
і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні
завантаження інформації з веб-сайту.
3.7. При вашому вході на веб-сайт автоматично збираються наступні загальні дані,
які узагальнюються з подібними даними про інших користувачів:
●доменне ім’я або IP-адреса комп’ютера відвідувача;
●дата доступу;
●файли (ім’я файлу і URL);
●код відповіді HTTP та веб-сайт, з якого особа потрапила на веб-сайт;
●кількість байт, переданих в ході сесії.
3.8. За допомогою системи Google Analytics збирається статистика про відвідування
веб-сайту, така як: сторінки, що відвідуються; кількість переглядів сторінок;
інформацію, яка була завантажена; домени інтернет-провайдерів та країни
походження особи тощо.
3.9. Жодна з цих дій по збору загальних даних не пов’язана з особою окремого
користувача та вимірюється тільки у сукупності.
4. Розголошення та передача даних.
4.1. Особисту інформацію осіб, що авторизувались на веб-сайті, від нас можуть
отримати виключно правоохоронні органи у випадку правомірної вимоги з їх
сторони - за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, згідно з
чинним законодавством України.
5. Захист персональних даних.
5.1. ЦГС приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для
захисту інформації, які

надається особами - користувачами веб-сайту, від

неправомірних дій третіх осіб, таких як неправомірного або випадкового доступу,
знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення та інших. В той
самий час, незважаючи на всі зусилля, ЦГС не може гарантувати абсолютну
захищеність від будь- яких загроз, що виникають за межами впливу ЦГС.

6. Використання даних сайту ccl.org.ua користувачам.
6.1. Усі права на зміст веб-сайту належать ЦГС. Даний веб-сайт в цілому і окремі
його елементи охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні
права», іншими

актами

чинного законодавства

України та міжнародними

договорами.
6.2. Особи, що користуються веб-сайтом, не повинні поширювати, змінювати,
передавати або використовувати повторно будь-яку інформацію з веб-сайту з
комерційною метою без письмового дозволу ЦГС.
6.3. Користувачі сайтом повинні дотримуватися всіх авторських прав, а скопійовану
інформацію зазначати на інших ресурсах тільки із зазначенням активного
гіперпосилання на веб-сайт. Копіювання інформації з веб-сайту може бути здійснено
у некомерційних цілях для розміщення на особистих сторінках осіб, що
користуються веб-сайтом, у блогах, соціальних мережах тощо.
6.4. При роботі з веб-сайтом особі, що користується сайтом, не надаються права на
інтелектуальну власність ні на сам веб-сайт, ні на його зміст чи на використання
будь-яких елементів брендингу або логотипів веб-сайту.
6.5. При використанні даного веб-сайту ви автоматично погоджуєтесь з даною
Політикою конфіденційності та її умовами. Якщо ви не погоджуєтесь з даною
Політикою, ви маєте залишити цей сайт та не користуватись ним.
7. Оновлення Політики конфіденційності.
7.1. ЦГС може в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цієї
Політики в будь-який час, без попереднього повідомлення.
7.2. Усі зміни до цієї Політики конфіденційності набувають чинності з моменту їх
публікації на веб-сайті ccl.org.ua.
7.3. Коли ви робите пожертву, берете участь в акції, дослідженнях або іншим чином
взаємодієте з нами, ви погоджуєтесь з новими умовами Політики конфіденційності в
редакції, що діє на цей момент.
7.4. У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини даної
Політики конфіденційності, інші її частини будуть залишатися чинними.

