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переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, 

засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до 

кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого 

життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону 

України «Про захист персональних даних»). 

1.3. Товариство зобов’язується забезпечити конфіденційність наданих 

Клієнтами персональних даних і має право передавати їх тільки на вимогу 

законодавства; особам, афільованим з Товариством та тим, які уклали з 

Товариством договори, умови яких передбачають захист персональних даних, 

1.4. При використанні Сайту, а також сервісів Сайту, Товариством 

здійснюється обробка Ваших даних як Клієнта, а саме: 

1.4.1. даних, що надаються користувачем як при заповненні 

реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами; 

1.4.2. файли cookie; 

1.4.3. ір-адреси; 

1.4.4. параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent). 

1.5. Товариство може автоматично отримувати і реєструвати на своїх 

серверах інформацію з браузера Клієнта або будь-якого пристрою, включаючи 

IP-адресу, геолокацію Клієнта, програмне забезпечення і апаратні атрибути,  

сторінки, які запитує Клієнта, дані, які містяться в базах даних браузера,  

включаючи SQL бази даних, мобільні ідентифікатори (включаючи 

ідентифікатори мобільних пристроїв, такі як Google Advertisement ID, IFA or 

IFV), інформацію про використання додатків, та/або інформацію про інші 

використовувані пристрої, або інформацію системного рівня. Це може 

відбуватися через Сайт або через сервіси Сайту чи сервіси третіх осіб. 

Реєструючись на Сайті, або здійснюючи вхід на Сайт за допомогою служб 

автентифікації соціальних мереж, або використовуючи сервіси Сайту, Ви 

також надаєте Товариству згоду на збір та обробку інформації, що доступна із 

відповідних профайлів у соціальних мережах. 

1.6. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в 

дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування 

сервісів Сайту. 

 

2. Строк зберігання персональних даних клієнтів. 

 

2.1. Персональні дані зберігаються на термін, необхідний відповідно 

до мети їх обробки. Після того як суб'єкт персональних даних перестав бути 

користувачем Сайту, у тому числі сервісів Сайту, шляхом видалення свого 

облікового запису із Сайту та всіх сервісів Сайту, його персональні дані 

зберігаються протягом часу, необхідного для дотримання Товариством 

юридичних зобов’язань відповідно до законодавства України, вирішення 

спорів або забезпечення дотримання угод та політик. 
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3. Файли COOKIE. 

 

3.1. Cookie-файли це інформація (текстові файли), що зберігаються 

серверами на комп’ютерному пристрої Клієнта, яку сервери можуть зчитувати 

кожен раз при підключені до цього комп’ютерного пристрою. 

3.2. Файли cookie можуть бути постійними і зберігатися у пристрої 

Клієнта поки він їх не видалить, або сесійними (тимчасовими) та зберігатися  

тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні 

(вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом/сервісами Сайту) 

і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами та сервісами). 

3.3. Cookie-файли зазвичай містять назву домену інтернет- сайту, до 

якого відносяться, час зберігання на комп’ютерному пристрою Клієнта і 

унікальний номер. 

3.4. Cookie-файли використовуються з метою: 

3.4.1. Збору статистики, яка допомагає зрозуміти, яким чином 

Клієнти користуються Веб-сайтом, що дозволяє його 

покращити; 

3.4.2. Підтримання сесії Клієнта на Веб-сайті (після входу в систему; 

3.4.3. Адаптації змісту сторінок Веб-сайту до інтересів Клієнта та для 

оптимізації користування Веб-сайтом; 

3.4.4. Прийняття рішень щодо надання коштів у позику, в тому числі 

на умовах фінансового кредиту. 

 

4. Права суб'єкта персональних даних. 

 

4.1. Клієнт має всі права щодо захисту його персональних даних. 

Передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України 

«Про захист персональних даних». 

4.2. Будь-які питання, пропозиції, скарги щодо захисту Ваших 

персональних даних Ви зможете надсилати Товариству за його 

місцезнаходженням: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, оф. 43, або 

за допомогою електронного зв’язку за адресою: : info@creditcafe.com.ua. 
 

5. Інші умови 

 

5.1. Це Положення набирає чинності з моменту його опублікування на 

Сайті Товариства (https://kk.ua/) і діє до моменту внесення змін і/або доповнень 

до нього або його викладення в новій редакції. 

5.2. Товариство залишає за собою право в будь-який час внести зміни 

до Положення без персонального повідомлення кожного користувача сайту, 

такі зміни вступають в силу відразу після їх розміщення на Сайті Товариства. 

5.3. Товариство рекомендує регулярно переглядати положення про 

конфіденційність для користувачів Сайту Товариства. 
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