
Політика конфіденційності 

1) Дана Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації 

сайту knu.ua (надалі - Сайт) і визначає порядок обробки та захисту інформації про 

фізичних та юридичних осіб, які використовують реєстрацію та форму зв’язку на 

Сайті. 

2) Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту 

інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого 

доступу і розголошення. 

3) Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом 

інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та 

чинним законодавством України. 

4) Використовуючи Форму зв’язку, в тому числі під час реєстрації на Сайті, 

Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності. 

5) Персональні дані Користувача такі як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон 

та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача. 

6) Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через 

реєстрацію та Форму зв’язку означає згоду Користувача на передачу його 

персональних даних. 

7) Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його 

персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон та ін., а 

також додаткової інформації про Користувача (організація, місто та ін.) з метою 

виконання зобов’язань перед Користувачем Сайту. 

8) Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів: 

 

 законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності; 

 відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і 

заявленим при зборі персональних даних; 



 відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам 

обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних; 

 неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, 

що містять персональні дані. 

 

9) Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його 

згоди з метою надання послуг пропонованих на Сайті. 

10) Адміністрація зобов’язується використовувати адреси електронних скриньок та 

іншу персональну інформацію зареєстрованих користувачів сайту виключно для 

забезпечення внутрішньої роботи сайту. 

11) Сайт використовує файли Cookies. Інформація, яку ми збираємо за допомогою 

файлів cookie, допомагає нам аналізувати те, як ви використовуєте Сайт, а також 

дозволяє нам підвищити якість користувацького досвіду при відвідуванні Сайту. 

Адміністрація Сайту не використовує інформацію, зібрану за допомогою файлів 

cookie, для ідентифікації вашої особистості. У налаштуваннях свого пристрою 

користувач може дозволити використання всіх файлів cookie, встановити 

сповіщення про використання файлів cookie або заборонити використання файлів 

cookie у будь-який час. Однак всі браузери відрізняються один від одного, тому 

більш детальна інформація про налаштування для файлів cookie наведена в розділі 

Help («Довідка») вашого браузера. 

12) Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і 

використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п.7 цієї Політики 

конфіденційності. 

13) Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за 

винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності. 

14) Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого Користувача на 

підставі його звернення на електронну пошту info@knu.ua, або з ініціативи 

Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією 

Сайту інформації, розміщеної Користувачем. 
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15) Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою 

забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або 

випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, 

поширення, а також від інших неправомірних дій. 

16) Контент Сайту призначається для особистого некомерційного використання і не 

може використовуватись в корпоративних або професійних цілях, зокрема задля 

отримання прибутку (наприклад, в професійних, рекламних, маркетингових, 

комерційних блогах та ін). 

17) Переглядаючи Сайт, ви погоджуєтеся з тим, що не будете копіювати, 

відтворювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, транслювати, передавати, 

надавати у комерційне користування або іншим чином використовувати зміст 

Сайту, за винятком особистих, некомерційних цілей. Ви також погоджуєтеся 

поважати авторські (суміжні) та інші права інтелектуальної власності на контент 

Сайту, не адаптувати, не змінювати і не створювати похідних робіт (творів) з 

жодних елементів змісту Сайту, за винятком особистих, некомерційних цілей (що не 

мають не меті отримання комерційного прибутку). Будь-яке інше використання 

змісту Сайту, окрім особистих некомерційних цілей, – можливе лише за умови 

попередньої згоди Адміністрації Сайту. 

18) Забороняється використовувати контент Сайту в цілях, що можуть завдавати 

шкоди репутації Адміністрації Сайту, перекручують зміст контенту або подають 

його некоректно, недостовірно, завдають будь-яких збитків, матеріальної або 

моральної шкоди третім особам, або будь-яким чином порушують вимоги чинного 

законодавства. 

19) Часткове використання матеріалів та цитування дозволяється за умови 

наявності прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на 

безпосередню адресу матеріалу на Сайті. Посилання/гіперпосилання має бути 

розміщене в підзаголовку, першому або другому абзаці матеріалу. Розмір шрифту 

посилання або гіперпосилання не має бути менше шрифту тексту 

використовуваного матеріалу. Гіперпосилання обов'язкове. 



20) Не розміщуйте контент Сайту на сайтах, що містять протизаконні або образливі 

матеріали, включаючи рекламу та сторонні посилання на таких сторонніх сайтах. 

21) Якщо у вас виникли запитання щодо Правил, пропозиції, коментарі – ви завжди 

можете надіслати лист на нашу скриньку: info@knu.ua 
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