ПОЛІТИКА
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Персональні дані та відомості, що збираються за допомогою нашого сайту
Персональна ідентифікаційна інформація - інформація, котра дозволяє нам конкретно
знати ваші відомості при замовленні послуг, реєстрації облікового запису і напрямку нам
коментарів. До таких відомостей належать Ваше ім'я, адреса (як юридична, так і
фактична), адреса електронної пошти, аканти в соціальних мережах. Дана інформація
може зберігатися в наших контактних або адміністративних базах даних у зв’язку з
минулим чи поточним співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на нашу думку,
Вам буде цікаво отримувати матеріали про нашу діяльність та послуги. Це дозволяє нам
більш ефективно управляти нашими відносинами, удосконалювати сайт і послуги, а
також здійснювати таргетування матеріалів, які ми можемо направляти Вам, за
інтересами.
Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає інформацію виключно
статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або
юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами сайту. Наприклад, ця інформація
може включати в себе домен, з якого Ви здійснюєте доступ до інтернету, дату і час
доступу до сайту, а також адреса веб-сайту, з якого Ви за посиланням перейшли
безпосередньо на сайт. Ця інформація використовується в зведеній формі для
підвищення корисності і привабливості сайту для користувачів.
Зміна налаштувань cookies може обмежити функціональність сайту. Користувач можете
управляти та/або видаляти, обмежувати або блокувати cookies файли з сайту в будь-який
час шляхом модифікації конфігурації браузера.

Мобільні пристрої та інформація про місцезнаходження
Мобільні версії наших сайтів, за вашої окремої згоди, можуть отримувати точну
інформацію про місцезнаходження мобільного пристрою, використовуючи технології
GPS, Wi-Fi, Bluetooth або з огляду на відстань до найближчої базової станції
мобільного зв'язку.
Cube використовує цю інформацію для надання послуг залежно від
вашого місцезнаходження. Наприклад, з метою визначення спеціальних пропозицій, які
можуть зацікавити жителів вашого регіону.
Ви завжди можете відкликати згоду на визначення вашого місцезнаходження, яке
ви надали компанії, відключивши збір даних про геолокацію в налаштуваннях вашого
пристрою чи браузера. Якщо ви хочете, щоб ми видалили інформацію про
місцезнаходження, будь ласка,
надішліть нам повідомлення на звичайну або електронну пошту. Зверніть увагу, що після
видалення зазначених даних деякі сервіси можуть працювати неправильно.

Метод і місце обробки персональної інформації
Метод обробки
Обробка персональних даних здійснюється з використанням комп'ютерів
і (або) засобів автоматизації відповідно до організаційних процедур і
методів, які відповідають цілям збору даних.
У деяких випадках, персональна інформація, що збирається, може бути доступна
певним категоріям відповідальних осіб компанії Cube (Оператора
даних), пов'язаних із забезпеченням функціонування сайту (таким як
адміністрація, відділ продажу, відділ маркетингу, колл-центр, юридичний відділ,

системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як сторонні
постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу,
компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), яким ми
доручаємо, за необхідності, виконувати функції обробника даних. Ви можете
додатково запросити в нас перелік зазначених осіб.

Місце обробки
Дані обробляються в операційних офісах Cube і в будь-яких інших
місцях, де знаходяться особи, що займаються їх обробкою. За додатковою
інформацією рекомендуємо звертатися до нас (оператору даних і власнику бази даних).

Використання персональної інформації
Зазвичай ми використовуємо персональну інформацію, зібрану за допомогою нашого
сайту, для надання інформації та послуг, запитуваних Вами, ефективного клієнтського
обслуговування, персоналізації використання нашого сайту, надання Вам спеціальних
пропозицій та іншої інформації, яка, на нашу думку, може Вас зацікавити (але тільки з
Вашого дозволу). Ми можемо періодично направляти вам повідомлення, що містять
маркетингову та рекламну інформацію про наші продукти й послуги, акційні пропозиції і
т. д. Якщо ви не надасте нам письмової згоди на отримання зазначених повідомлень, ми
не будемо їх надсилати.
Ми маємо право залучати інші компанії для організації рекламних
кампаній з метою надання послуг. Ці компанії також можуть отримати доступ до частини
вашої персональної інформації, лише в тій частині, в якій це необхідно для надання.
Cube не продає, не передає і не повідомляє персональну інформацію
клієнтів і користувачів сайту третім особам, які не входять в групу компанії. Але, за
вашою згодою, ми можемо іноді направляти вам маркетингову інформацію від імені
одного з наших партнерів щодо запропонованих товарів і послуг, які можуть вас
зацікавити.
Ми зберігаємо за собою право використовувати та повідомляти будь-яку
інформацію про вас, у випадках, прямо встановлених законом, нормативно-правовим
актом, з метою захисту цілісності наших сервісів і захисту прав або ж з метою
сприяння правоохоронним органам в розслідуванні злочинів і
забезпеченні громадської безпеки.

Захист особистих даних
Компанія поважає конфіденційність персональних даних своїх Користувачів
(покупців/споживачів) і докладає всіх зусиль, використовуючи найсучасніші
технології, задля забезпечення захисту персональних даних Користувача.
Ми не використовуємо наш сайт для навмисної передачі даних від і для дітей і осіб
віком до 18 років. Якщо Вам менше 18 років, не надавайте ніяку персональну
інформацію.
Доступ до інформації
Ви повністю контролюєте всю персональну інформацію, яку надаєте нам. Ви маєте право
в будь-який час уточнити або змінити особисту інформацію, яку ми від вас отримали, або
ж змінити налаштування отримання рекламної та маркетингової інформації від нас і
наших партнерів. Ви маєте право в будь-який час попросити нас видалити всю зібрану про

вас інформацію (право на забуття). Для цього надішліть нам повідомлення на електронну
пошту або лист, за вказаною нижче адресою.
Файли cookies, веб-маячки та інші технології
Ми збираємо інформацію про вашу поведінку на нашому сайті та відвідування сторінок
сайту з метою отримання статистики відвідувань і ефективності використання сайту,
формування персонального підходу і адаптації наших сервісів до інтересів кожного
користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких - cookie-файли.
Найчастіше cookies використовуються для оцінки ефективності роботи веб-сайтів
(вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), забезпечення
зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації.
Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на
основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. Cookieфайли зазвичай ділять на сесійні і постійні. Сесійні cookie-файли допомагають ефективно
переміщатися по веб-сайту, таким чином, що один раз запитана в рамках сесії інформація
вже не буде запитуватися знову. Сесійні cookie-файли зберігаються в тимчасовій пам'яті і
стираються з закриттям браузера. Постійні cookie-файли зберігають призначені для
користувача налаштування для поточних і наступних візитів (наприклад, спрощують
авторизацію на сайті - дозволяють запам'ятати облікові дані користувача). Ми
використовуємо постійні cookie-файли для збереження інформації, наприклад, про мову і
країні користувача. Якщо ви не бажаєте більше отримувати файли «cookie» або ж якщо ви
хочете щоб ваш інформували про отримання «cookie», налаштуйте ваш браузер. Однак,
якщо ви вимкнете всі файли «cookie», то не зможете скористатися деякими сервісами і
функціями сайту.
Спрямована (таргетована) реклама
Ми використовуємо файли «cookie», Google Remarketing Tag, Facebook Pixel і інші
рекламні технології для того, щоб направляти вам рекламу відповідно до ваших
індивідуальних інтересів та уподобань. Цей розділ нашої Політики конфіденційності надає
додаткову інформацію з цього питання. Ви можете бачити персоніфіковану рекламу
CubeVR у мережі Інтернет, яка заснована на ваших інтересах. Ці дані дають нам
можливість налаштувати звернення до користувача і клієнта з урахуванням його
демографічних інтересів, а також використовувати контекстну рекламу і персоніфікувати
пропозицію послуг. Ми використовуємо цю інформацію, щоб відображати рекламу, яка
може вас зацікавити. Цей процес допомагає оцінювати ефективність маркетингових
інструментів і рекламних кампаній. Ви можете відмовитися від відображення цільової
реклами.
Будь ласка, зверніть увагу, навіть якщо ви вимикаєте цю опцію, ви як і раніше
бачитимете рекламу в мережі Інтернет, проте вона не буде націлена на ваші
індивідуальні інтереси.
Посилання на інші сайти
Якщо ви відвідуєте сторонні сайти, які не обслуговуються нами, то ми не несемо
відповідальності за політику конфіденційності та практику збору даних інших компаній, а
будь-яка інформація, яку ви надаєте таким компаніям, збирається ними відповідно до їх
Політикою конфіденційності.

Інші сайти і онлайн-сервіси Cube
Всі сайти і онлайн-сервіси компанії підкоряються діючій Політиці конфіденційності. В
процесі надання послуг, компанія зобов'язується суворо виконувати вимоги цієї Політики
конфіденційності.
Внесення змін до Політики конфіденційності
Ми маємо право в будь-який час вносити зміни в цю Політику. Рекомендуємо часто
перевіряти цю сторінку і дату внесення останніх змін, зазначену у верхній частині
сторінки. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними в Політику, ви повинні
припинити користуватися сайтом і послугами Cube і можете вимагати, щоб ми видалили
вашу персональну інформацію. Правила забезпечення конфіденційності персональних
даних поширюються на всю персональну інформацію користувачів сайту та клієнтів
компанії.
Правова інформація
Справжня Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про
захист персональних даних, а також вимогам законодавства більшості країн СНД, і
містить докладні відомості про дані, що збираються, мету, спосіб їх збору, обробки,
використання і захисту.

