Договір про конфіденційність
Цей Договір про конфіденційність (надалі «Договір») укладений між Вами (надалі «Клієнт») та Групою
компаній Маркет Універсал від імені якої діє ТзОВ «Маркет Універсал ЛТД» (надалі – «D.S.»).
Всі терміни, визначені в цьому Договорі застосовуються та трактуються у розумінні та у відповідності до
Договору Клієнта, Закону України «Про захист персональних даних» та у відповідності з іншими
законодавчими актами України.
1. Предмет договору
1.1. Цей договір визначає порядок обробки (дії, спрямовані на збирання, реєстрацію, накопичення,
зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію,
передачу), знеособлення, знищення відомостей про фізичну особу) Персональних даних Клієнта, які
отримує «D.S.» при заповненні Клієнтом паперової Анкети для участі у Програмах або заповненні
Користувачем реєстраційної форми на Сайті та при подальшій участі Клієнта у Програмах і використанні
Сайту та/або Картки Клієнта.
1.2. «D.S.» не несе відповідальності за одержання, зберігання, обробку, використання й розкриття
Персональних даних Клієнта сторонніми підприємствами й організаціями, що не перебувають у
володінні або під керуванням «D.S.» і фізичними особами, які не є працівниками «D.S.».
2. Доступ до інформації і її використання
2.1. Клієнт погоджується, з тим, що Персональні дані та інші анкетні дані Клієнта, а також інформація, що
отримуються від Клієнта протягом участі у Програмах (наприклад про зроблені ним покупки) та при
використанні Сайту можуть бути використані «D.S.» і іншими уповноваженими «D.S.» підприємствами та
організаціями, у тому числі й за межами України, з метою, що вказана в Договорі Клієнта. Крім того
передача Персональних даних третім особам також допускається у наступних випадках:
2.1.1. Після одержання «D.S.» згоди Клієнта, якого стосується ця інформація, якщо такі дії чи умови не
врегульовані даним договором та Договором Клієнта;
2.1.2. При необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту
Клієнта;
2.1.3. За обґрунтованими запитами державних органів, що мають право витребувати та одержувати такі
дані відповідно до чинного законодавства України;
2.1.4. У тому випадку, якщо на думку «D.S.», Клієнт порушує умови даного договору та/або інших
договорів і угод між «D.S.» та Клієнтом, а також порушує умови визначені Інформацією про Програми.
2.2. Клієнт визнає, що у разі халатного ставлення Клієнта до безпеки та захисту його Персональних
даних та Даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Облікового
запису та Персональних і інших даних Клієнта. При цьому, «D.S.» не несе відповідальності за збитки,
заподіяні таким доступом.
3. Обробка інформації при використанні Сайту
3.1. Для створення Облікового запису Клієнт повинен заповнити Анкету та вказати Дані авторизації, а
також ім'я, прізвище, адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й активації Облікового
запису, «D.S.» одержує можливість ідентифікувати Клієнта при використанні ним Сайту та при участі
Клієнта у Програмах.
3.2. При використанні Клієнтом Сайту, програмно-апаратний комплекс, на якому розташований Сайт,
автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Клієнта, що не належать до Персональних,
наприклад: IP-адреса Клієнта, дані про місцезнаходження Клієнта, які можна визначити за допомогою
його IP-адреси, а також статистична інформація про активність Клієнта.
4. Додаткові умови
4.1. «D.S.» має право вносити зміни в даний договір про конфіденційність. Усі внесені до договору зміни
будуть доступні у вигляді нової редакції договору, за адресою http://apteka-ds.com.ua/. Усі зміни
договору набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Сайт та/або Картку Клієнт
підтверджує згоду з новими умовами договору в редакції, що діє на момент використання Клієнтом
Сайту та/або Картки.
4.2. «D.S.» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Клієнт в результаті помилкового
розуміння або нерозуміння умов даного договору, інструкцій або вказівок про порядок використання
Сайту, порядку розміщення даних та інших технічних питань.
4.3. У випадку визнання недійсної будь-якої умови/частини даного договору, інші умови/частини
договору залишаються чинними.
4.4. Д о даного договору, відносин між «D.S.» та Клієнтом, що виникають у зв'язку з використанням
Сайту та/або Картки, застосовується законодавство України.
4.5. «D.S.» вправі самостійно відключити Клієнту Картку Клієнта, без повідомлення Клієнта про це.

