
Політика Конфіденційності 

Приватне Підприємство «СТЕП АП» (далі www.stepup.com.ua або Адміністрація) зобов'язується зберігати 

Вашу конфіденційність в мережі Інтернет. Справжня Політика Конфіденційності розповідає про те, як 

збираються, обробляються і зберігаються Ваші особисті дані. Адміністрація приділяє велику увагу 

захисту Вашої особистої інформації. Користуючись сайтом www.stepup.com.ua, Ви тим самим даєте згоду 

на застосування правил збору і використання даних, викладених в цьому документі. Політика 

Конфіденційності може бути змінена в будь-який момент без попереднього повідомлення, і 

адміністрація не буде нести ніякої відповідальності перед Вами або будь-якою іншою особою. 

Якщо Ви не згодні з умовами нашої Політики Конфіденційності, не використовуйте цей сайт! 

Зібрана інформація 

Адміністрація сайту може збирати наступну інформацію про користувачів сайту: 

- Ім'я та адреса електронної пошти, яку Ви нам добровільно відсилаєте через форму зворотного зв'язку 

- Ім'я, телефон та адреса електронної пошти, яку Ви нам добровільно відсилаєте при реєстрації 

- Інша інформація: 

Ми використовуємо cookies на нашому сайті (в GoogleAnalytics). Мета cookies - збирати анонімну 

(неперсоніфіковану) інформацію про користувачів нашого сайту і тільки для того, щоб зробити наш сайт 

ще краще. Сookies дають нам інформацію про IP-адресу Вашого комп'ютера, IP-адресу інтернет-

провайдера, типі вашого браузера, операційної системи, географії, часу відвідування, кількості 

переглянутих сторінок і посилання, з яких Ви до нас прийшли. Cookies користувача можуть збирати 

зовнішні організації (треті сторони - GoogleAnalytics), що надають інструменти для збору інформації про 

стан сайту. З цієї причини Адміністрація знімає з себе відповідальність за збереження конфіденційності 

цих даних користувача. З Умовами Конфіденційність третіх сторін користувач може ознайомитися на їх 

сайтах. 

Використання інформації 

Нижче описані деякі способи використання інформації користувача: 

- для надання інформації та послуг, які запитує користувач; 

- для відповіді на запити користувача; 

- для моніторингу роботи сайту; 

- для проведення досліджень і аналізу, спрямованих на поліпшення наших послуг; 

- для подальшого відображення вмісту сайту з урахуванням Ваших інтересів та уподобань. 

Розкриття інформації 

Адміністрація не продає особисті дані користувача і не передає їх третім особам без згоди на те 

користувача, крім тих випадків, якщо це потрібно органам спецслужб або якщо це вимагає 

законодавство. 


