ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
Визначення термінів
Під поняттям" Володілець" мається на увазі Товариство з обмеженою відповідальністю
"ДІЄСА", зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 45.
Під поняттям "Користувач" мається на увазі будь-яка особа, яка має доступ або користується
сайтом https://work.eldorado.ua
Під формулюванням цей «веб-сайт» або «сайт» мається на увазі цей сайт
https://work.eldorado.ua (стартова сторінка та інші розділи веб-сайту) та інша інформація і / або
додатки, що надаються Володільцем для доступу Користувачів через Інтернет та інші доступні мережі,
з пристроїв, що мають можливість підключення до мережі, на яких ці правила відображуються або
потрібні для перегляду.
Загальні положення
Дані правила, є діючою політикою Володільця даного сайту щодо його використання та
політики щодо персональних даних, що збираються за допомогою даного сайту з дозволу
Користувачів.
При використанні Користувачем цього сайту, при наданні\розміщенні інформацію на цьому
сайті, чи при будь-якому іншому використанні сайту, Користувач зобов'язуєтесь виконувати дані
правила, а також дотримуватися у своїх діях норм законодавства України.
У випадку, якщо Користувач не погоджується з даними правилами він не може продовжувати
користування сайтом.
Володілець сайту не перевіряє інформацію опубліковану Користувачами та не несе
відповідальності за їх зміст, а також за можливе заподіяння шкоди або будь-яких інших збитків третім
особам діями Користувачів.
Володілець сайту може змінювати наповнення даного сайту в будь-який момент часу без
попереднього сповіщення Користувача.
Дозволене використання
Заборонено копіювати, поширювати, демонструвати, змінювати матеріали (в тому числі будьякі їх частини) та/або фотографічні твори з цього сайту, а також використовувати їх будь-яким у будьякому вигляді іншим чином для суспільних чи комерційних цілей, без попереднього письмового
погодження з Володільцем. Будь-яке використання матеріалів сайту (в тому числі будь-які їх частини)
без попереднього письмового погодження з Володільцем заборонено. Всі права на матеріали та
фотографічні твори належать їх власникам.
Файли Cookies
Файл cookie являє собою невеликий фрагмент інформації, який відправляється веб-браузеру
електронного пристрою Користувача і зберігається в пам’яті такого електронного пристрою
(комп’ютер, планшет, смартфон, або інший пристрій за допомогою якого Користувач відвідує сайт).
Ми використовуємо файли cookies для відстеження використання нашого Сайту
Коли Користувач заходить на сайт, користується його сервісами або переглядаєте адресну
рекламу, сайт автоматично збирає дані за допомогою cookie-файлів.
Типи інформації, які збираються за допомогою cookie-файлів можуть включати: IP-адресу,
ідентифікатор пристрою, переглянуті сторінки та інформацію, тип браузера, дані про операційну
систему й інтернет-провайдера, мітку часу, дані про переходи за рекламними посиланнями, URLадресу джерела запиту, функції, що були використані, а також вчинені дії в рамках використання
сервісів, дані про розташування в залежності від використаного пристрою.
Якщо Користувача турбує наявність cookie-файлів на власному пристрої, Користувач може
налаштувати власний браузер таким чином, щоб відмовитися від cookie-файлів або дізнаватися, коли
встановлюється cookie-файл, що дозволить вирішити, що з ним робити далі. Користувач також може
видалити cookie-файли з власного пристрою. Звертаємо увагу, що блокування або видалення cookieфайлів може привести до обмеженої роботи деяких функцій сайту.
Ми використовуємо інформацію отриману за допомогою файлів cookie, в т.ч., але не виключно,
для таких цілей:
для надання наших сервісів;
для відстеження нашої комунікації з Користувачами;

-

для адресної реклами;
для дослідження ринку тощо.

Захист персональних даних
Користуючись даним сайтом та\або надаючи інформацію про себе через відповідні формуляри,
Користувач, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надає свою згоду
Володільцю на збирання, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.
Обсяг персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється збирання,
обробка, зберігання і використання, і які можуть бути включені в бази персональних даних (у тому
числі в базу персональних даних резюме), визначається як будь-яка інформація надана Користувачем
на даному сайті: прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного телефону, електронна адреса,
фотокартка, дата народження, відомості щодо попереднього місяця роботи, тощо.
Обробка персональних даних включає в себе будь-які дії та/або сукупність дій, які пов’язані
зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням,
використанням та поширенням в середні групи компаній «Ельдорадо» (ТОВ «Технополіс-1», ТОВ
«Технополіс 15»), видаленням Персональних даних Користувача з метою забезпечення реалізації
трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим
потенціалом відповідно до Кодексу законів про працю України
Володілець прийняв на себе зобов’язання щодо захисту отриманих персональних даних
Користувача та вживає технічних і організаційних заходів щодо захисту таких персональних даних.
Володілець вживає заходи із захисту персональних даних співробітників від несанкціонованої
обробки. У зв'язку із цим обробка персональних даних здійснюється виключно працівниками, які
підписали зобов'язання про нерозголошення персональних даних, що стали їм відомі в результаті
виконання своїх трудових обов'язків.
Володілець має право на поширення отриманих персональних даних Користувача без його
згоди на це у випадках якщо передача персональних даних прямо передбачена законодавством
України, а також в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Користувач може у будь-який момент відкликати надану згоду шляхом направлення
відповідної заяви за адресою : 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 45.

