Політика приватності
Ця політика приватності висвітлює засади того, яку інформацію ми збираємо про вас, як ми
використовуємо цю інформацію і якою може бути взаємодія між нами щодо використання інформації про
вас.

Збір інформації через ваш веб-переглядач
Сайт автоматично збирає і записує до журналу серверу інформацію про: IP-адресу користувача, тип і
версію браузера, версію операційної системи, перелік URL-адрес, які відвідував користувач та час їх
відвідин.
Сайт зберігає деяку інформацію на вашому комп’ютері у вигляді Реп’яшків (Cookie). Ви можете відключити
реп’яшки у своєму переглядачі, але в такому випадку не зможете користуватись динамічними функціями
на сайті.
Сайт використовує сервіс 
Google Analytics, який надається компанією Googleдля детальної статистики
відвідувачів веб-сайтів.
Сайт використовує вхід через соціальну мережу Facebook, та запитує загальну інформацію користувача
,
номер телефону, 
електронну пошту(не обов’язково).

Використання персональної інформації
Ми використовуємо персональну інформацію про користувачів Сайту для наступних цілей:
1.
2.
3.
4.
5.

Впорядкування серверу, аналізу журналу серверу в процесі технічної підтримки Сайту
Надання доступу до закритих частин Сайту
Збереження даних сесії протягом одного відвідування користувачем Сайту та відновлення даних
попередньої сесії під час повторних відвідувань Сайту
Дослідження, спрямовані на підвищення якості роботи Сайту, повноти та оперативності
задоволення користувацьких інформаційних потреб
Розсилки повідомлень на електронну пошту про різноманітні оновлення на Сайті (від розсилки
можна відписатись)

Використання файлів cookie
Cookie - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються
веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер,
мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт. Файли cookie
можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері поки
користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто,
зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони
встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).
Важливо:
• при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;
• у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на
пристрої користувача;
• відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або
неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Група Смарт дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально
комфортним. Для цього Група Смарт необхідно за допомогою файлів cookie проаналізувати поведінку,
переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Групі Смарт поліпшити досвід взаємодії з
Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сайту.

Безпека збереження даних
Ми визнаємо ваше право на приватність і розуміємо, що це важливо для вас, тому ми докладаємо всіх
зусиль, щоб зберегти інформацію, отриману від вас, в таємниці. Тим не менш, ми не можемо повністю
гарантувати, що ваша особиста інформація буде захищена від будь-якого несанкціонованого доступу,
втрати внаслідок непереборних сил, неправильного використання чи зміни, таким чином не несемо
відповідальності за безпеку особистої інформації, наданої нам.

Про цю політику приватності
Вищевикладене — політика приватності Сайту, яка діє у цей час. Ми залишаємо за собою право вносити
зміни до цієї політики в будь-який час без попереднього повідомлення. Будь-які зміни в цій політиці будуть
розміщені на цій сторінці.
Ця політика приватності відноситься лише до інформації, яку ви надаєте при відвідуванні цього сайту.
Умови цієї політики приватності не розповсюджуються на інформацію, отриману нами у будь-який інший
спосіб (наприклад, по телефону або поштою).
Сайт містить посилання на інші сайти, які знаходяться поза нашим контролем. Інші веб-сайти, на які є
посилання на сторінках цього сайту, можуть мати політику приватності, яка відрізняється від наведеної
вище. Ми рекомендуємо Вам перевіряти політику приватності кожного сайту, який Ви відвідуєте, перш ніж
надавати їм будь-яку інформацію про вас.

