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Політика конфіденційності сайту NTO.UA 
	 
Адміністрація сайту	NTO.UA	з повагою ставиться до прав відвідувачів. Ми безумовно визнаємо важливість конфіденційності 
особистої інформації відвідувачів нашого сайту. Ця сторінка містить дані про те, яку інформацію ми отримуємо і збираємо, 
коли Ви користуєтеся сайтом	NTO.UA Ми сподіваємося, що ці відомості допоможуть Вам приймати усвідомлені рішення 
щодо наданої нам особистої інформації. 
 
Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на сайт NTO.UA	і на інформацію, зібрану нашим сайтом та за його 
посередництвом. Вона не поширюється ні на які інші сайти і не застосовна до веб-сайтів третіх осіб, з яких можуть робитися 
посилання на	NTO.UA 
 
Збір інформації, її використання. 

 

NTO.UA	збирає тільки особисту інформацію, яку Ви надаєте добровільно при відвідуванні або реєстрації на сайті NTO.UA. 
Поняття «особиста інформація» включає відомості, що визначають Вас як конкретну особу, наприклад, Ваше ім’я або 
адресу електронної пошти. Тоді як переглядати зміст	NTO.UA	можливо без проходження процедури реєстрації, Вам буде 
потрібно зареєструватися, щоб скористатися деякими функціями зворотнього зв’язку, реєстраціних форм та пожертувань. 
 
NTO.UA	застосовує технологію «cookies» («куки») для створення статистичної звітності. «Куки» являє собою невеликий обсяг 
даних, що відсилається веб-сайтом, який браузер Вашого комп’ютера зберігає на жорсткому диску Вашого ж комп’ютера. 
У «cookies» міститься інформація, яка може бути необхідною для	NTO.UA, — для збереження Ваших налаштувань варіантів 
перегляду та збору статистичної інформації по	NTO.UA, тобто які сторінки Ви відвідали, що було завантажено, ім’я домена 
інтернет-провайдера і країна відвідувача, а також адреси сторонніх веб-сайтів, з яких здійснено перехід на	NTO.UA	і далі. 
Проте вся ця інформація ніяк не пов’язана з Вами як з особистістю. «Cookies» не записують Вашу адресу електронної пошти 
і будь-які особисті відомості щодо Вас. Також дану технологію на	NTO.UA	використовує встановлений лічильник компанії 
Google і т.п. 
 
Крім того, ми використовуємо стандартні журнали обліку веб-сервера для підрахунку кількості відвідувачів і оцінки 
технічних можливостей нашого сайту	NTO.UA. Ми використовуємо цю інформацію для того, щоб визначити, скільки людина 
відвідує	NTO.UA, і організувати сторінки для користувачів найзручніше, забезпечити 
відповідність	NTO.UA	використовуваним браузерам і зробити зміст наших сторінок максимально корисним для наших 
відвідувачів. Ми записуємо відомості стосовно переміщень по	NTO.UA, але не щодо окремих відвідувачів	NTO.UA, тож ніяка 
конкретна інформація про Вас особисто не буде зберігатися або використовуватися Адміністрацією	NTO.UA	без Вашої 
згоди. 
 
Щоб переглядати матеріал без «cookies», Ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб він не приймав «cookies» 
або повідомляв Вас про їх відсилання. 
 
Надання доступу до інформації. 

 

Адміністрація	NTO.UA	за жодних обставин не передає і не віддає у користування Вашу особисту інформацію будь-яким 
третім сторонам. Ми також не розкриваємо надану Вами особисту інформацію за винятком випадків, передбачених 
українським законодавством. 
 
Конфіденційність і безпека. 

 

Ви можете вільно змінити і/або видалити всю вашу особисту інформацію, а також обліковий запис в будь-який час. Вся 
ваша особиста інформація безпечно зберігається на наших серверах в зашифрованому вигляді. Ніхто не має 
санкціонованого доступу до вашої особистої інформації. 
 
Зміни. 

 

NTO.UA	може час від часу розширювати або змінювати цю Політику конфіденційності. Якщо будуть внесені якісь зміни, на 
наших сторінках буде розміщено оголошення про це. Якщо до Політики конфіденційності будуть внесені суттєві зміни, ми 
будемо намагатися відправити Вам повідомлення, у випадку, якщо це буде можливо. 
 
Відмова від відповідальності. 

 

Пам’ятайте, передача інформації особистого характеру при відвідуванні сторонніх сайтів, навіть якщо веб-сайт містить 
посилання на	NTO.UA	або на	NTO.UA	є посилання на ці веб-сайти, не підпадає під дії даного документа. 
Адміністрація	NTO.UA	не несе відповідальності за дії інших веб-сайтів. Процес збору та передачі інформації особистого 
характеру при відвідуванні цих сайтів регламентується документом «Захист інформації особистого характеру» або 
аналогічним, розташованим на сайтах цих компаній. 
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