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Положення про обробку і захист персональних даних 
користувачів навчальної платформи nus-english.com.ua. 

 

Компанія ТОВ «Лінгвіст», яка являється володільцем бази даних користувачів 
навчальної платформи nus-english.com.ua, приймає ряд організаційних та технічних 
заходів для надійного захисту наданих персональних даних від неправомірного доступу 
до них третіми особами.  

Захист персональних даних, наданих користувачами навчальної платформи nus-
english.com.ua, регламентується Законом України "Про захист персональних даних". 

1. Загальні положення. 

1.1. Це Положення про обробку і захист персональних даних встановлює порядок 
отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних 
Користувача. Персональні дані Користувача отримуються від Користувача при реєстрації 
на навчальній платформі nus-english.com.ua, при використанні Користувачем форми 
зворотного зв’язку та електронної пошти технічної підтримки платформи support@nus-
english.com.ua. Персональні дані Користувача заповнюються самим Користувачем. 

1.2. Конфіденційність персональних даних є обов'язковою умовою для отримання  
володільцем бази даних доступу до персональних даних Користувача, з вимогою не 
допускати їх поширення без згоди Користувача або наявності іншої законної підстави. 

1.3. Використання Користувачем сайту навчальної платформи nus-english.com.ua означає 
згоду з цим Положенням та умовами обробки персональних даних Користувача. 

1.4. У випадку незгоди з умовами Положення, Користувач повинен припинити 
використання сайту nus-english.com.ua. 

1.5. Це Положення застосовується тільки до сайту nus-english.com.ua. Володілець бази 
даних не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач 
може перейти по посиланнях, доступних на сайті nus-english.com.ua. 

1.6. Володілець бази даних не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються 
Користувачем на сайті nus-english.com.ua. 

1.7. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного 
зберігання свого логіна і пароля, що дає доступ до його персональних даних, треті особи 
можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших 
даних Користувача. 

2. Персональні дані. 

2.1. Володілець бази даних користувачів навчальної платформи nus-english.com.ua збирає 
персональні дані, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, місце роботи, посада, трудовий стаж, 
область проживання, населений пункт проживання, контактний телефон, адреса 
електронної пошти. 

2.2. Сайт nus-english.com.ua не збирає IP-адреси користувачів. 
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3. Цілі збору і обробки персональних даних користувачів. 

3.1. Володілець бази даних збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для 
використання Користувачами всього функціоналу навчальної платформи nus-
english.com.ua. 

3.2. Володілець бази даних збирає дані для зв'язку з Користувачем, в тому числі надання 
йому інформаційної та технічної допомоги у використанні сайту nus-english.com.ua, 
інформування Користувача про товари та послуги, які можуть бути йому цікаві у зв’язку з 
його професійною діяльністю, а також для обробки запитів і заявок від Користувача. 

3.3 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-
яким законним способом. 

4. Умови надання доступу до бази даних. 

4.1. Володілець бази даних не передає персональні дані Користувача третім особам, крім 
випадків, визначених законодавством України. 

4.2 Розкриття персональних даних Користувача проводиться при наданні йому 
інформаційної та технічної допомоги і для обробки запитів і заявок від Користувача. 
Користувач погоджується з тим, що володілець бази даних має право передавати 
персональні дані службам технічної підтримки сайту nus-english.com.ua та організаціям-
партнерам начальної платформи nus-english.com.ua, вказаним на сторінці сайту «Наші 
партнери». 

4.3. При втраті або розголошенні персональних даних володілець бази даних  інформує 
Користувача про втрату або розголошення персональних даних. 

4.4. Володілець бази даних приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту 
персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, 
знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших 
неправомірних дій третіх осіб. 

5. Видалення Користувачем персональної інформації. 

5.1. Якщо Користувач бажає, щоб володілець бази даних видалив персональні дані, які 
Користувач надав раніше на сайті nus-english.com.ua, він повинен написати лист 
електронною поштою на адресу технічної підтримки сайту support@nus-english.com.ua. 
Запит Користувача буде виконано і підтверджено повідомленням на електронну адресу, з 
якої Користувач надіслав запит.   
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