Положення про конфіденційність
Основні положення
Адміністратором сайту є Медикал Дата Менеджмент (далі - Адміністратор).
Це Положення про конфіденційність встановлює принципи, на яких базується використання Сайту
користувачами та використання адміністрацією, яку вони отримують або можуть отримати в
результаті відвідування Сайту користувачами.
Загальна інформація
Використання основних функціональних можливостей сайту не вимагає від користувачів попередньої
реєстрації або повідомлення персональних даних у будь-якому іншому вигляді.
Адміністратор отримує знеособлену загальну інформацію у вільному вигляді для підрахунку даних,
таких як загальна кількість відвідувань сайту, кількість відвідувань кожної сторінки Сайту.
Найменування провайдерів послуг доступу до мережі Інтернет, наданих користувачем Сайту.
Адміністратор використовує цю інформацію для розуміння цілей користувачів, що відвідують сайт, і
подальшого вдосконалення роботи сайту, вдосконалення товарів та послуг, які він пропонує.
Адміністратор залишає за собою право передавати таку загальну інформацію третім особам.
Якщо ви якимось чином повідомляєте нам свої персональні дані (наприклад, за допомогою форми
«Зворотній зв'язок»), ми гарантуємо, що вони будуть використовуватися виключно з метою надання
відповіді на ваш запит або для допомоги у вирішенні Вашої проблеми, після чого всі особисті дані
будуть видалені з матеріальних носіїв, що належать Адміністратору.
Використання IP-адрес
Адреса інтернет- протоколу (IP-адреса) - це комбінація цифр, автоматично надана вашим
комп'ютером, коли ви підключаєтесь до свого Інтернет-провайдера або через локальну мережу (LAN)
вашої організації або глобальної мережі (WAN). Інтернет - сервери автоматично ідентифікують ваш
комп'ютер за IP-адресою, який надається під час Інтернет сесії.
Адміністратор або треті сторони, що діють від імені Адміністратора, або обслуговують Сайт, можуть
зберігати інформацію про IP-адреси користувачів Сайту з метою системного адміністрування та
аудиту використання Сайту. Адміністратор може використовувати IP-адреси для ідентифікації
комп'ютерів, що належать користувачам Сайту, у разі, коли це необхідно для дотримання діючого
законодавства України, правил використання Сайту або захисту товарів і послуг Адміністратора або
самого сайту або інших користувачів від порушень діючого законодавства України.
Файли Cookies
У роботі цього сайту використовується технологія Cookies. Cookie - це текстовий файл невеликого
розміру, який автоматично зберігається на жорстких дисках комп'ютерів користувачів сервера Сайту.
Ці файли додають функціональності сайту та допомагають Адміністратору аналізувати відвідування та
використання сайту користувачів більш ефективно та чітко. Файли Cookies не є комп'ютерними
програмами і, відповідно, вони не є вірусами або шпіонськими програмами, тому не можуть нанести
шкоду вашому комп'ютеру. Файли Cookies не містять персональну інформацію про вас: вони
ідентифікують не людину, а комбінацію облікового запису комп'ютера та Інтернет - браузера.
Так само, у Вас завжди є можливість вибирати, використовувати технологію Cookies або відмовитись
від цього. Більшість інтернет - браузерів автоматично приймають Cookies, але ви можете змінити

налаштування свого Інтернет - браузера і відмовитись від цієї технології, або отримувати
попередження, коли такі файли зберігаються на вашому комп'ютері. Більш детальну інформацію про
такі можливості можна отримати, звернувшись до інструкції по використанню Вашого Інтернетбраузера. Необхідно враховувати, що, якщо Ви відмовляєтеся від використання Cookies, це може
обмежити використання деяких інтегративних елементів Сайту або будь-якого іншого веб-сайту, який
ви відвідуєте.
Посилання на інші веб-сайти

В якості послуг для користувачів цей сайт може мати посилання на інші веб-сайти, що належать
Адміністратору та третім особам. Дане положення про конфіденційність не поширюється на інші вебсайти.
Адміністратор не є відповідальним за інформаційне наповнення та безпеку веб-сайтів, що належать
третім особам. Будь ласка, переконайтесь, що Ви ознайомитесь з положеннями про конфіденційність
та умовами використання інших веб-сайтів, посилання на які є на нашому Сайті, перед їх
використанням.
Зміни

Це Положення про конфіденційність може періодично змінюватися. Ми рекомендуємо переглядати
Положення про конфіденційність при кожному відвідуванні Вами Сайту з метою отримання
актуальної інформації.
Використання Вами Сайту підтверджує Вашу згоду з цим Положенням про конфіденційність.
Якщо ви не погоджуєтесь з вищезазначеним, будь ласка, не відвідуйте цей сайт.

