ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА.
Висловлюючи свою згоду і залишаючи свої дані на сайті sipnet.net, (надалі – Сайт), шляхом
заповнення форми реєстрації, Користувач:
• підтверджує, що всі наведені ним дані належать йому особисто;
• підтверджує і визнає, що ним уважно та у повному обсязі прочитано Угоду та умови обробки
його персональних даних, що зазначені ним у формі реєстрації, текст Угоди та умови обробки
персональних даних йому зрозумілі;
• дає згоду на обробку Сайтом персональних даних з метою укладання між ним і Сайтом цієї
Угоди, а також її подальшого виконання;
• висловлює згоду з умовами обробки персональних даних.
Власником сайту sipnet.net є компанія SIPNET eu s.r.o., ідентифікаційний номер 284 68 074, адреса:
місто Карлові Вари, вул. Т.Г.Масарика 859/18, поштовий індекс 360 01.
Користувач надає свою згоду на обробку його персональних даних, а саме, вчинення дій, що
передбачені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», та підтверджує, що
цю згоду він діє вільно, за своєю волею і у своєму інтересі.
Справжня згода Користувача визнається виконаною в простій письмовій формі, на обробку
наступних персональних даних:
- прізвища, ім`я, по-батькові;
- рік народження;
- місця перебування (місто, область);
- номери телефонів;
- адреси електронної пошти ;
- IP-адреси пристроїв, що використовує Користувач для реєстрації у мережі SIPNET.
Користувач надає SIPNET eu s.r.o. право здійснювати такі дії (операції) з персональними даними:
збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і
поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних
даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, передача на
вимогу суду, у т. ч., третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних
даних від несанкціонованого доступу.
Зазначена згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана шляхом
подання заяви адміністрації Сайту із зазначенням даних, визначених Законом України «Про захист
персональних даних».
Сайт має право вносити зміни в дану Угоду. При внесенні змін в актуальній редакції вказується
дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення, якщо
інше не передбачено новою редакцією Угоди.

