
Додаток № 2 до Публічної оферти  

про продаж товарів та надання послуг доставки 

«ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ» 

 

Користуючись послугами Інтернет-Магазину Н2ОGenesis.net (далі за текстом – 

Інтернет-Магазин), потенційний покупець погоджується з Політикою Конфіденційності. 

Дана Політика Конфіденційності покликана роз'яснити порядок отримання, зберігання, 

обробки, використання і розкриття персональних даних потенційного покупця, яку 

останній можете передати продавцю. Потенційний покупець наділений усіма права щодо 

захисту його персональних даних, які передбачені чинним законодавством України, 

зокрема, Законом України «Про захист персональних даних». 

 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Для надання послуг, пов'язаних з купівлею та доставкою товарів, 

представлення яких здійснюється через Інтернет-Магазин, продавець може здійснювати 

збір деяких персональних даних та контактну інформацію про потенційного покупця. 

1.2. Під персональними даними розуміються відомості чи сукупність відомостей 

про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.  

1.3. Конфіденційність персональних даних - обов'язкова умова для дотримання 

Інтернет-Магазином доступу до персональних даних потенційного покупця, з обов’язком 

продавця не допускати їх поширення без згоди потенційного покупця або за наявності 

іншої законної підстави.  

1.4. Інтернет-Магазин зобов'язується жодним чином не надавати особисті дані 

потенційного покупця третім особам за будь-яких умов, крім випадків, коли це прямо 

може вимагатися законодавством України. 

1.5. Адміністрація Інтернет-Магазину не перевіряє достовірність персональних 

даних, що надаються потенційним покупцем Інтернет-Магазину. 

1.6. Інтернет-Магазин може використовувати персональну інформацію 

потенційного покупця для того, щоб зв'язатися з ним з метою надання комерційних 

пропозицій, повідомлення про проведення акцій, а також з метою надання іншої 

інформації, що може становити інтерес для потенційного покупця. 

1.7. Потенційний покупець погоджується, що в разі недбалого ставлення ним 

самим до безпечного зберігання свого логіна і пароля, що дає доступ до його 

персональних даних третім особам, адміністрація Інтернет-Магазину не несе будь-якої 

відповідальності. 

1.8. У випадку незгоди з умовами Політики Конфіденційності потенційний 

покупець повинен припинити користування послугами Інтернет-Магазину. 

 

2. ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

2.1. Будь-хто може відвідувати Інтернет-Магазин, не розголошуючи при цьому 

будь-які персональні дані. Якщо потенційний покупець здійснює покупку за допомогою 

сайту, то він вступає в договірні відносини з адміністрацією Інтернет-Магазину. При 

цьому, ненадання потенційним покупцем необхідної інформації, запитуваної продавцем, 

може мати наслідком неможливість надання Інтернет-Магазином потенційному покупцю  

певних послуг і товарів. 

2.2. З метою виконання замовлень потенційного покупця, а також в інших цілях, 

зазначених нижче, Інтернет-Магазин може запитувати такі дані про потенційного 

покупця: прізвище, ім’я, дату народження, стать, електронну та поштову адреси, номер 

телефону. Інша інформація надається потенційним покупцем на його розсуд. 

2.3. Адміністрація Інтернет-Магазину має право використовувати розголошені дані 

протягом строку необхідного для виконання відповідної мети обробки персональних 

даних. 



2.4. Надання дозволу на обробку персональних даних є добровільним, і 

потенційний покупець має право відкликати такий дозвіл, направивши електронного 

листа на електронну адресу Інтернет-Магазину.  

 

 3. МЕТА ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

 3.1. Інтернет-Магазин збирає, обробляє та зберігає тільки ті персональні дані 

потенційних покупців, які необхідні для надання послуг з продажу і доставки замовлених 

товарів. 

 3.2. Інтернет-Магазин збирає дані для зв'язку з потенційним покупцем, в тому числі 

подання відповідного повідомлення про надання послуги, інформування потенційного 

покупця про наявність товару, підтвердження замовлення, доставки замовленого товару, 

для зв'язку кур'єрської служби з потенційним покупцем, а також для обробки запитів і 

заявок від потенційного покупця. 

  

 4. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 4.1. Інтернет-Магазин не передає персональні дані потенційних покупців третім 

особам, крім випадків визначених законодавством України. 

 4.2. Співробітники Інтернет-Магазину зобов'язуються поважати конфіденційність 

інформації, наданої потенційним покупцем згідно чинного законодавства. 

4.3. Розкриття персональних даних потенційного покупця проводиться при 

замовленні товарів в Інтренет-Магазині. Зокрема потенційний покупець погоджується з 

тим, що Інтернет-Магазин має право передавати персональні дані кур'єрським службам, 

організаціям поштового зв'язку, операторам електронного зв’язку, виключно з метою 

виконання замовлення потенційного покупця, оформленого на сайті Інтернет-Магазину, 

включаючи доставку товару. 

4.4. Інтернет-Магазин приймає необхідні організаційні та технічні заходи для 

захисту персональної інформації потенційного покупця від неправомірного або 

випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а 

також від інших неправомірних дій третіх осіб.  

 

5. ЗМІНА ПОТЕНЦІЙНИМ ПОКУПЦЕМ НАДАНОЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

5.1. Потенційний покупець може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) 

надану ним персональну інформацію або її частину. 

5.2. Потенційний покупець в будь-який момент має право видалити вказані 

персональні дані. 

 

6. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

6.1. Інтернет-Магазин вправі вносити зміни і доповнення до Політики 

Конфіденційності. 

6.2. Всі оновлення і доповнення Політики Конфіденційності публікуються. 

 

7. ПРЕТЕНЗІЇ З ПИТАНЬ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

7.1. Якщо у потенційного покупця склалася думка про те, що Інтернет-Магазин не 

виконав свої зобов'язання по дотриманню Політики Конфіденційності, він може надіслати 

лист зі скаргою. 


