ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Цей документ описує політику конфіденційності для сайту www.mim.kiev.ua (далі – Сайт) ПВНЗ
Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ). У цьому документі роз’яснюється, які види
інформації можуть бути зібрані і зберігатися на Сайті, 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.
Відвідувачу може бути запропоновано ввести персональні дані для цілей реєстрації на Сайті.
Після заповнення форми на отримання новин ПВНЗ Міжнародного інституту менеджменту (МІМКиїв), а також форми зворотного зв’язку, що розміщені на Сайті, вважається, що відвідувач надав
згоду на обробку ПВНЗ Міжнародним інститутом менеджменту (МІМ-Київ) своїх персональних та
контактних даних. ПВНЗ Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) може зберігати
інформацію про з'єднання, трафік, дату та час тривалості роботи відвідувача на Сайті.
Персональні дані відвідувачів використовуються задля забезпечення обміну інформацією,
відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України "Про захист персональних
даних", "Про інформацію", "Про рекламу", "Про телекомунікації", "Про підприємництво", "Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", НД ТЗІ 2.5-010-03 "Вимоги до
захисту інформації WEB- сторінки від несанкціонованого доступу".
Персональні дані відвідувачів можуть зберігатися протягом 10 років.
На Сайті фіксується доменне ім'я або IP-адреса комп'ютера відвідувача, дата доступу, файли (ім'я
файлу і URL), код відповіді HTTP та веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на Сайт, кількість байт,
переданих в ході сесії. При роботі Сайту використовуються файли cookie, які забезпечують
підтримку функцій безпеки та їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення
політики конфіденційності та умови використання Сайту відвідувачами/їх пристроями.
За допомогою системи Google Analytics збирається статистика про відвідування Сайту, така як
сторінки, що відвідуються, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена,
домени інтернет-провайдерів та країни походження відвідувачів, а також адреси веб-сайтів, що
були відвідані до та після Сайту, тощо. Жодна з цих дій не пов’язана з відвідувачем особисто та
вимірюється тільки у сукупності.
Сайт може містити посилання на інші сайти. Такі посилання наведені виключно для інформаційних
цілей та допомагають нам найбільш повно розкрити інформацію або ілюструють розміщений
матеріал. Факт надання посилання на зовнішній ресурс, не означає, що ПВНЗ Міжнародний
інститут менеджменту (МІМ-Київ) схвалює викладені на ньому матеріали та поділяє позицію
авторів цих матеріалів, також не гарантує достовірності розміщеної там інформації, не несе
відповідальності за політику конфіденційності або зміст цих сайтів.
Захист персональних даних
Ми вживаємо відповідних заходів безпеки по збору, зберіганню й обробці зібраних даних для
захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення Вашої особистої
інформації (ім'я користувача, пароль, інформація транзакції й дані, що зберігаються на нашому
Сайті). Ми не продаємо, не обмінюємо або не даємо в оренду особисту інформацію користувачів.
Ми можемо надавати загальні демографічні дані, не пов'язані з особистою інформацією, нашими
партнерами й рекламодавцями для цілей, описаних вище. Ми можемо залучати сторонніх

постачальників послуг і ділитися з ними інформацією для управління Сайтом і ведення діяльності
від нашого імені – проведення sms та e-mail розсилок.
Зміни в політиці конфіденційності
ПВНЗ \ Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) залишає за собою право на власний
розсуд оновлювати дану політику конфіденційності в будь-який час. Ми рекомендуємо
відвідувачам сайту регулярно перевіряти цю сторінку для того, щоб відстежувати зміни.
Використовуючи Сайт, Ви погоджуєтеся із прийняттям на себе відповідальності за періодичне
ознайомлення з Політикою конфіденційності й змінами в ній.
Ваша згода із цими умовами
Використовуючи цей Сайт, Ви погоджуєтеся із цією Політикою. Якщо Ви не згодні із цією
Політикою, будь ласка, не користуйтеся нашим сайтом.

