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ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Ця Політика конфеденційності персональної інформації (далі – 
Політика) є обов'язковим документом і діє разом з Договором оферти. 
Політика діє по відношенню до всієї інформації, яку ФОП Євтух О.В. 
(код ЄДРПОУ: 2198022478) та/або його афіліровані особи, можуть 
отримувати о Користувачеві під час використовування ними сайту 
http://fit4you.dp.ua/. 

Реєструючись на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду з усіма 
документами, згаданими вище. 

Недійсність окремих норм цієї Політики конфіденційності, якщо таке 
буде визнано рішенням суду або іншого уповноваженого державного 
органу, не призводить до її недійсності в цілому. 

Користувач має право купувати клубні карти (абонементи) у 
Фітнес-центр FIT4YOU, переглядати інформацію та здійснювати інші 
дії на сайті http://fit4you.dp.ua/. 

 

 ЯКІ ДАНІ МИ ЗБИРАЄМО 

http://fit4you.dp.ua/ збирає персональну інформацію, яку користувач 
надає про себе самостійно при залишенні заявки, здійсненні покупки, 
реєстрації (створення облікового запису) або в іншому процесі 
використання сайту. 

Якщо Ви здійснили покупку на сайті http://fit4you.dp.ua/, ми збираємо і 
зберігаємо інформацію, яку обробляємо як особисті дані. 

Інформація, яку Ви надаєте нам 
Дані, які надаються сайту, з метою здійснення надання послуг та / або 
продажу товару та / або надання інших цінностей для відвідувачів 
сайту, відповідно до діяльності даного ресурсу: ім'я, електронна пошта 



ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ МИ ЗБИРАЄМО 

Дана Політика може бути застосована тільки до сайту 
http://fit4you.dp.ua/, і не контролює і не несе відповідальність за сайти 
третіх осіб, на які користувач може розміщати Дані, які автоматично 
передаються сайтом http://fit4you.dp.ua/ в процесі його використання за 
допомогою встановленого на пристрої користувача програмного 
забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація 
про браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої 
здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної 
сторінки, переходи за посиланнями, доступними на сайті 
http://fit4you.dp.ua/. На таких сайтах у користувача може збиратися або 
запитуватися інша персональна інформація, а також можуть 
відбуватися інші дії. 
Сайт в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної 
інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх 
дієздатністю. Однак сайт http://fit4you.dp.ua/ виходить з того, що 
користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з 
питань, що пропонуються в формах теперішнього ресурсу, і підтримує 
цю інформацію в актуальному стані. 
 
Ваше місцезнаходження 
Ми не збираємо інформацію про Ваше місцезнаходження. 

 

          НАВІЩО HTTP://FIT4YOU.DP.UA/  ЗБИРАЄ ДАНІ 

Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для 
надання послуг та / або продажу товару та / або надання інших 
цінностей для відвідувачів сайту http://fit4you.dp.ua/. 
Персональну інформацію користувача можна використовувати в 
наступних цілях: ідентифікація боку в рамках угод і договорів з сайтом; 
надання користувачеві персоналізованих послуг і сервісів, товарів та 
інших цінностей; зв'язок з користувачем, в тому числі напрямок 
повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання 
сайту, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від 
користувача; поліпшення якості сайту, зручності його використання, 
розробка нових товарів та послуг; таргетування рекламних матеріалів; 
проведення статистичних та інших досліджень на основі наданих 
даних. 
 
 ПЕРЕДАЧА ВАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 



Коли http://fit4you.dp.ua/ передає Вашу інформацію 
Ми не розкриваємо особисту інформацію користувачів компаніям, 
організаціям і приватним особам, не пов'язаними з TicketForEvent. 
Виняток становлять ситуації, перераховані нижче: 

Користувач висловив свою згоду на такі дії, шляхом згоди виразилося 
у наданні таких даних; 

3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем 
певного сайту http://fit4you.dp.ua/, або для надання товарів і / або 
надання послуги користувачеві; 

Передача передбачена українським або іншим відповідним 
законодавством в рамках встановленої законодавством процедури; 

З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів 
сайту http://fit4you.dp.ua/ або третіх осіб у випадках, коли користувач 
порушує Оферту сайту http://fit4you.dp.ua/. 

ЗАХИСТ ВАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для 
захисту персональної інформації користувача від неправомірного або 
випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, 
копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею 
третіх осіб. 

ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ  

Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. 
При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього 
оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її 
розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. 
Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою 
http://fit4you.dp.ua/polzovatelskoe-soglashenie/ 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК. ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

http://fit4you.dp.ua/
http://fit4you.dp.ua/


Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід направляти в 
такий спосіб:  

Email: fit4you.dnepr@gmail.com 
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