
Політика конфіденційності 

Дана Політика конфіденційності платформи освітніх програм House of Knowledge (надалі - 

платформа) визначає порядок отримання, зберігання, обробки і використання персональних і інших 

даних, що надає і розміщує користувач під час використання сайту britishmba.in.ua (надалі - сайт) і 

k-house.in.ua (надалі - сайт) і під час реєстрації на заходи платформи. Ми створили цю Політику, 

щоб підкреслити наше шанобливе ставлення до конфіденційності користувачів нашого сайту і 

відвідувачів наших заходів. 

В першу чергу, запевняємо вас, що ваші персональні дані,що ви їх самостійно реєструєте на сайті 

і/або надаєте в формах підписки на заходи House of Knowledge, охороняються законом України 

«Про захист персональних даних», загальними положеннями Європейського союзу про захист 

даних (GDPR), законом Великобританії про захист даних та іншими законами, що захищають права 

на недоторканність приватного життя. Ви можете ознайомитися з ними у документі Data Protection 

Policy, що розміщено на сайті. 

Збір персональних даних 

Ви можете відвідувати сайт без надання персональної інформації, проте нам можуть знадобитися 

певні дані, якщо ви захочете залишити нам повідомлення й очікуєте, що ми зв'яжемося з вами, а 

також в разі оформлення підписки на нашу розсилку. 

Вся інша зібрана інформація не є персоніфікованою, тому платформа не пов'язує подібні дані з 

будь-якою особистою інформацією, що ми отримали від вас. 

Сайти не призначені для дітей молодше 18 років. Просимо батьків обговорити використання 

мережі інтернет і передачу інформації в мережу зі своїми дітьми. 

Передача персональных данных 

Персональні дані, що ви вказуєте на сайті у формі реєстрації, не надаються третім особам, які не 

пов'язані безпосередньо з діяльністю платформи. Ми можемо передати персональну інформацію у 

випадках, що визначені законом і для захисту діяльності платформи: 

• Після вашої чіткої згоди щодо надання інформації (наприклад, під час подальшої реєстрації 

в якості студента однієї з програм - ми можемо передати ваші дані відповідному університету 

або сертифікації)  

• За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані 

• Для захисту безпеки користувачів сайту і захисту прав і власності платформи 

 

Збір персональних даних під час реєстрації на захід  

Під час реєстрації на будь-які заходи платформи за допомогою сайту або інших зовнішніх форм 

(найчастіше ми створюємо у google form), ви даєте згоду на отримання інформаційної розсилки 

електронною поштою від платформи. В першу чергу, ми надсилаємо листи на вказану вами 

електронну адресу та / або повідомлення на вказаний телефонний номер, щоб переконатися в 

тому, що ви зможете відвідати захід і поділитися з вами корисною інформацією після заходу. 

У даних розсилках ми інформуємо виключно про проекти платформи і ділимося новинами, що 

стосуються діяльності платформи, або які можуть зацікавити відвідувачів сайту. 

Ви в будь-який момент можете відписатися від розсилки за відповідним посиланням в тілі будь-

якого з отриманих від нас листів.  

Використання неособистих (загальних) даних 



Платформа автоматично отримує і зберігає неособисті відомості одержувані за допомогою 

браузера в лоґах сервера. Вони містять IP-адресу, інформацію cookie і адресу запитуваної 

сторінки. Компанія може використовувати цю інформацію для налаштування реклами та контенту, 

який ви бачите, для задоволення ваших запитів щодо певних послуг. 

Ми можемо використовувати отриману неособисту / неперсоніфіковану інформацію для 

статистичних та аналітичних цілей: для моніторингу трафіку, для фіксації повторних відвідувань 

сайту, для анонімного відстеження взаємодії з інтернет-рекламою і спостереження за 

використанням сайту, щоб забезпечити максимально релевантну взаємодію. 

Інші веб-сайти 

Зазначена Політика конфіденційності не може бути застосована до дій компаній, які платформа не 

контролює і не є власником яких, і третіх особ, які не є співробітниками компанії і не підконтрольні 

їй, в тому числі сторонніх постачальників контенту і сторонні сайти, на які можуть вказувати 

посилання, розташовані на сайті. 

Ми рекомендуємо вам ознайомитися з методами забезпечення конфіденційності на подібних веб-

сайтах. 

Анти-спам політика 

Для нас спам є неприйнятним, ми не розсилаємо листи будь-кому без дозволу, і ми не продаємо і не 

віддаємо в оренду адреси електронної пошти не уповноваженим третім особам. Це не означає, що 

ми можемо запобігти появі спаму в інтернеті. Якщо ви вважаєте, що ви отримали небажану пошту 

від нас, будь ласка, зв'яжіться з нами. 

Якщо хочете відписатися від розсилок - дана опція надається в кожному надісланому нами листі. 

Якщо хочете видалити свої дані з нашої бази, будь ласка, проінформуйте нас, надіславши запит на 

адресу: info@k-house.in.ua 

Прикінцеві положення 

Відвідуючи сторінки сайту і / або заповнюючи форму реєстрації на сайті, відвідувач автоматично 

погоджується з умовами Політики конфіденційності. 

Будь-які претензії, суперечки, офіційні звернення будуть розглядатися виключно в порядку, 

передбаченому законодавством України. 

Умови цієї Політики можуть бути змінені адміністрацією сайту в односторонньому порядку. Зміни в 

даній Політиці конфіденційності вступають в силу після їх публікації на сайті. Ваше подальше 

використання сайту після публікації будь-яких змін у даній Політиці конфіденційності означає вашу 

згоду з подібними змінами. Текст діючої Політики доступний на сайті britishmba.in.ua та сайті k-

house.in.ua 
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