
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Цей документ описує політику конфіденційності для мобільного додатку 

«Migranty» (далі – Мобільний додаток), користувача мобільного додатку (далі – 

Користувач) та Компанії-розробника мобільного додатку (далі – Компанія). У 

цьому документі роз'яснюється, які види інформації можуть бути зібрані і 

зберігатися в Мобільному додатку, та як може використовуватися і надаватися 

ця інформація. 

Збір та використання персональних даних 

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну 

особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

Користувачу може бути запропоновано авторизуватись в Мобільному 

додатку використовуючи систему авторизації Facebook чи Google+. Усі введені 

дані передаються на обробку в одну з цих систем, відповідно до тієї, яку 

Користувач обрав. На серверах Мобільного додатку зберігається наступна 

інформація при умові, якщо Користувач надав на це згоду: 

- ім’я користувача в соціальній мережі, через яку Користувач авторизується 

в Мобільному додатку; 

- електронна пошта. 

Мобільний додаток може зберігати інформацію про з'єднання, трафік, дату 

та час тривалості роботи відвідувача в Мобільному додатку. 

Персональні дані Користувачів використовуються задля забезпечення 

обміну інформацією з іншими Користувачами Мобільного додатку. 

При роботі Мобільного додатку використовуються файли cookie, які 

забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск. Файли cookie також 

дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умови 

використання мобільного додатку відвідувачами/їх пристроями. 

За допомогою системи Google Firebase збирається статистика про 

відвідування Користувачами Мобільного додатку. 

Умови надання інформації 

Мобільний додаток може містити посилання на матеріали з інших веб-

ресурсів. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей та 



допомагають нам найбільш повно розкрити інформацію або ілюструють 

розміщений матеріал. Той факт, що ми даємо посилання на зовнішній ресурс, не 

означає, що ми повністю схвалюємо викладені там позиції або ідеї, а також не 

гарантуємо достовірності розміщеної там інформації. Ми не несемо 

відповідальності за політику конфіденційності або зміст цих веб-ресурсів. Якщо 

у вас є питання або сумніви з приводу цієї політики, Ви можете зв'язатися з нами 

через форму зворотного зв’язку Мобільного додатку. 

Автоматичний збір і використання інформації 

Автоматично збирається і зберігається наступна інформація: 

- доменне ім'я, IP-адреса, за допомогою якої Користувач авторизується в 

Мобільному додатку; 

- вид браузера та операційної системи; 

- дата і час відвідування Мобільного додатку; 

Відомості про трафік, який проходить через мережу, електронною поштою, 

і активність Користувача в мережі Інтернет в Мобільному додатку захищені 

відповідно до законодавства. Це означає, що Компанія не може втручатися в 

таємницю телекомунікацій. 

Компанія не несе відповідальності за упущену вигоду, неотриманий 

прибуток, втрату даних, або будь-які інші збитки Користувачів, якщо такі 

виникли при користуванні Мобільним додатком. Користувач використовує 

Мобільний додаток на його власний ризик. У межах, які максимально дозволяє 

закон, Компанія, ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення або 

обслуговування Мобільного додатку, не несе відповідальності за пряме, непряме 

або випадкове пошкодження, які будь-коли завдавалися та які були спричинені 

тим, що Користувач користувався Мобільним додатком, навіть якщо 

Користувача було попереджено про можливість таких пошкоджень та втрат. 

Компанія не гарантує та не стверджує, що використання матеріалу, який 

надається в Мобільному додатку, не зашкодить інтересам третіх осіб. 

Усі права на зміст Мобільного додатку належать Компанії або 

використовуються за згодою із правовласниками. Мобільний додаток в цілому, і 

окремі його елементи охороняються Законом України «Про авторське право і 



суміжні права», іншими актами чинного законодавства України та 

міжнародними договорами. 

Користувачі повинні дотримуватися всіх авторських прав та інших 

приміток про власність на публікування матеріалів в Мобільному додатку. 

Копіювання інформації з Мобільного додатку може бути здійснено тільки з 

дозволу Компанії у некомерційних цілях для розміщення на сторінках 

відвідувача, у блогах, соціальних мережах з вказанням назви Мобільного 

додатку. 

При роботі Мобільним додатком Користувачу не надаються права на 

інтелектуальну власність ні на сам Мобільний додаток, ні на його зміст чи на 

використання будь-яких елементів брендингу або логотипів Мобільного 

додатку. 

Якщо Ви користуєтесь даним Мобільним додатком, то Ви автоматично 

погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її умовами. 

Якщо Ви не погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її 

умовами, то Ви повинні видалити Мобільний додаток зі свого пристрою. 

Зміна ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Відвідувач, користуючись Мобільним додатком, прийняв умови цієї 

ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, враховує та згоден з тим, що дана 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ може час від часу змінюватися. Зміни, що 

вносяться до ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, публікуються на цій сторінці 

Мобільного додатку. 

У окремих випадках ми залишаємо за собою право публікувати окремі 

примітки про конфіденційність для певних програм. 


