
Політика конфіденційності

1. Вступ
1.1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЮ ГРУП», (надалі за
текстом – «Ми» у відповідних відмінках), яке є володільцем персональних даних у
розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») та
регулюється цим Законом.
1.2. Дія цієї Політики поширюється на користувачів (в т.ч. Партнерів) з України.
Якщо ви проживаєте за кордоном, будь ласка, оберіть політику конфіденційності для
закордонних користувачів за посиланням https://crew-c.com/privacy-policy-en.pdf
1.3.  Ця Політика поширюється на всі види персональних даних користувачів
Веб-сайту та користувачів Електронних ресурсів (платформ), які Ми збираємо та
обробляємо через веб-сайт, соціальні мережі, електронні месенджери, мобільні
застосунки (додатки), інші електронні ресурси (платформи), а також через інші
джерела, зазначені нижче. Використовуючи Веб-сайт та/або Електронні ресурси
(платформи), Ви підтверджуєте, гарантуєте та заявляєте про те, що Ви прочитали та
зрозуміли цю Політику і надаєте однозначну згоду на обробку Нами Ваших
персональних даних у відповідності до цієї Політики. Якщо Ви не погоджуєтеся з цією
Політикою у повному обсязі або частково, не використовуйте Веб-сайт та/або
Електронні ресурси (платформи).
1.4. Наша політика конфіденційності пояснює, як Ми збираємо, використовуємо та
захищаємо Вашу інформацію на Нашому Веб-сайті та Електронних ресурсах
(платформах). Ми зобов'язуємося захищати Вашу конфіденційність та безпеку, тому
Ми вживаємо всіх необхідних заходів для забезпечення цього.
1.5. Ми можемо збирати різноманітну інформацію від Вас, включаючи особисту
інформацію, якщо ви надаєте її добровільно. Ми можемо використовувати цю
інформацію в наступних цілях:
− для забезпечення Вам кращого обслуговування;
− для поліпшення нашого Веб-сайту та Електронних ресурсів (платформ);
− забезпечення відповідної підтримки користувачів;
− надання інформації про Наші послуги та продукти;
− забезпечення рекламної діяльності компанії;
− надання інформації щодо новин, акцій та інших подій, які можуть бути
цікавими для користувачів;
− забезпечення належної якості та надання послуг клієнтам;
− виконання зобов’язань перед користувачами, клієнтами, Партнерами;
− аналіз веб-статистики
− здійснення операцій з платіжними системами;
− інших цілей, обумовлених Політикою та Нашою діяльністю.
1.6. Ця політика обробки персональних даних складена відповідно із вимогами
Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки
персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних.

2. Основні поняття, що використовуються у Політиці
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2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних
з допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки
персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення
персональних даних);
2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм
для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за
мережевою адресою https://crew-c.com;
2.4. Знеособлення персональних даних - дії, внаслідок яких неможливо визначити
без використання додаткової інформації належність персональних даних
конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
2.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) чи сукупність дій
(операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без
використання таких коштів з персональними даними, включаючи збирання, запис,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення,
використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення,
блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.6. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо чи дотично
певного або визначуваному Користувачеві Веб-сайту або Електронного ресурсу
(платформи);
2.7. Послуги – інформаційні послуги, що пропонуються на Нашому Веб-сайті,
Електронних ресурсах (платформах) та надаються Нами або Нашими Партнерами;
2.8. Електронні ресурси (платформи) – соціальні мережі, електронні месенджери,
мобільні застосунки (додатки) та інші електронні ресурси (платформи), які Нам
належать та/або Нами використовуються для надання Послуг;
2.9. Користувач – будь-який відвідувач Веб-сайту або Електронного ресурсу
(платформи);
2.10. Партнер – третя особа (фізична або юридична особа), яка є Нашим партнером
та надає Послуги Нам та/або Нашим клієнтам, контрагентам, користувачам;
2.11. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних
даних певній особі чи певному колу осіб;
2.12. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття
персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або
ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі
оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в
інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних
даних будь-яким іншим способом;
2.13. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних
на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземного
фізичного або іноземній юридичній особі;
2.14. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані
знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту
персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або)
знищуються матеріальні носії персональних даних;
2.15. «IP-адреса» — це числове позначення, що використовується комп'ютерами в
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мережі для ідентифікації комп'ютера при кожному вході в Інтернет.

3. Збір персональних даних
3.1. Збору, зберіганню та використанню можуть підлягати наступні типи
персональних даних, отриманих в результаті використання Вами Веб-сайту або
Електронного ресурсу (платформи):
3.1.1. Інформація про Ваш комп’ютер, включаючи Вашу IP-адресу, географічне
розташування, тип і версію браузера та операційну систему;
3.1.2. Інформація про Ваші відвідування та використання Веб-сайту або
Електронного ресурсу (платформи), включаючи реферальні джерела, протяжність
візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по сайту;
3.1.3. Інформація про адресу Вашої електронної пошти, яку Ви використали для
реєстрації на Нашому Веб-сайті або Електронному ресурсі (платформі);
3.1.4. Інформація, яку Ви ввели під час створення профілю на Веб-сайті або
Електронному ресурсі (платформі)– наприклад, Ваше ім’я, зображення у вашому
профілі, стать, дата народження, сімейний статус, хобі та інтереси, освіта та місце
роботи;
3.1.5. Інформація, така, як Ваше ім’я та адреса електронної пошти, які Ви вказали
під час оформлення підписок на Наші поштові повідомлення та/або розсилки;
3.1.6. Інформація, яку Ви ввели під час використання сервісів Веб-сайту або
Електронного ресурсу (платформи);
3.1.7. Інформація, яка генерується при використанні Веб-сайту або Електронного
ресурсу (платформи), включаючи інформацію про час, частоту та умови його
використання;
3.1.8. Інформація стосовно будь-яких Ваших покупок, використаних сервісів або
транзакцій, які Ви провели через Веб-сайт або Електронний ресурс (платформу),
включаючи Ваше ім’я, адресу, номер телефону, адресу електронної поштової
скриньки;
3.1.9. Інформація про замовлення та оплату;
3.1.10. Інформація про використання Наших послуг та продуктів.
3.1.11.Інформація, яку Ви розмістили на Веб-сайті або Електронному ресурсі
(платформі) з метою публікації її в Інтернеті, включаючи Ваше ім’я користувача,
зображення профілю та зміст Вашої публікації;
3.1.12. Інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Ви надсилали
нам електронною поштою, через Веб-сайт або Електронний ресурс (платформу),
включаючи зміст повідомлення та мета дані;
3.1.13. Будь-яка інша персональна інформація, яку Ви надіслали Нам.
3.2. Ви підтверджуєте, що надаєте добровільно та безоплатно Нам свою згоду на
будь-яку обробку Ваших персональних даних на строк не довше, ніж це необхідно
для досягнення визначеної мети, включаючи:
 прізвище, ім'я та по батькові;
 дату народження;
 стать;
 паспортні дані, індивідуальний податковий номер (ІПН);
 адресу місця проживання;



 номер стаціонарного або/та мобільного телефону;
 адресу електронної пошти;
 cookies веб-сайту;
 IP-адресу;
 інформацію про браузер, зокрема тип та версію браузера;
 інформацію про споживання Вами продукції/послуг;
 історію перегляду веб-сайтів, інформацію про тривалість, дату та час такого
перегляду;
 інформацію про вподобання щодо певних категорій товарів та/або послуг;
 інформацію про купівельну активність;
 інформацію про натиснуті та переглянуті рекламні оголошення, показники успіху
рекламних оголошень;
 дані щодо використання послуг мобільного зв'язку (дзвінків),
 тощо.
3.3. Ви також надаєте Нам свою згоду на надання будь-яким третім особам,
включаючи нерезидентам (іноземним суб’єктам відносин), Партнерам,
постачальника/надавачам послуг чи пов’язаним з такою діяльністю компаніям, право
обробляти Ваші персональні дані з метою, пов’язаною з Нашою основною
діяльності. Крім того, Ви надаєте Нам свою згоду на обробку Ваших персональних
даних із зазначеною метою, якщо такі персональні дані були передані Нам третіми
особами за умови отримання такими особами Вашої згоди та дотримання інших
вимог законодавства України про захист персональних даних.
3.4. Ви підтверджуєте, що добровільно надаєте Нам, нашим філіям, афілійованим
особам, структурним підрозділам, працівникам та уповноваженим особам свою згоду
на отримання/зберігання наданих Вами копій документів (паспорт, ІПН, тощо),
необхідних для перевірки Вашої особи та Вашого віку, якщо такі будуть надані, а
також дозволяєте направляти Вам на вказані Вами адресу місця проживання, адресу
електронної пошти та номери телефонів інформацію згідно мети обробки Ваших
персональних даних. Ви погоджуєтеся негайно інформувати Нас про зміну Ваших
персональних даних та (або) зміну статусу отримувача послуг. Ви також
підтверджуєте, що Ми може здійснювати перевірку наданих Вами персональних
даних, зокрема номеру мобільного телефону, із залученням відповідного мобільного
оператора.
3.5. Для замовлення послуг для будь-якої третьої особи Ви зобов’язані заздалегідь
поділитися посиланням на цю Політику, доступну на Веб-сайті, із такою особою, і
цим Ви підтверджуєте, що Ви зробили це, отримали однозначну згоду такої особи на
обробку її персональних даних відповідно до умов, викладених у цій Політиці, і
надасте таку згоду Нам за запитом.

4. Використання ваших персональних даних
4.1. Персональні дані, які Ви передали Нам через Веб-сайт або Електронний
ресурс (платформу), можуть використовуватися задля цілей, зазначених в цій
Політиці або на відповідних сторінках веб-сайту. Ми можемо використовувати Ваші
персональні дані в наступних цілях:
4.1.1. адміністрування нашого Веб-сайту, Електронного ресурсу (платформи)та



бізнесу;
4.1.2. персоналізація нашого Веб-сайту, Електронного ресурсу (платформи) для Вас;
4.1.3. надання Вам можливості користуватися сервісами, доступними на Нашому
Веб-сайті, Електронному ресурсі (платформі);
4.1.4. надання Вам послуг, придбаних через Веб-сайт, Електронний ресурс
(платформу);
4.1.5. надсилання Вам повідомлень, рахунків та нагадувань про сплату, та
отримання платежів від Вас;
4.1.6. надсилання Вам немаркетингових комерційних повідомлень;
4.1.7. надсилання Вам електронною поштою повідомлень, які Ви спеціально
запросили;
4.1.8. надсилання Вам електронної розсилки, якщо Ви її замовили (Ви в будь-який
момент можете повідомити Нас, що більше не бажаєте отримувати електронні
розсилки від нас);
4.1.9. надсилання Вам маркетингових повідомлень стосовно нашої ділової
активності або ділової активності старанно відібраних сторонніх компаній, яка, на
нашу думку, може Вас зацікавити, шляхом публікацій або, якщо ви конкретно надали
на це згоду – шляхом надсилання електронної пошти або за рахунок використання
подібних технологій (Ви в будь-який момент можете повідомити Нас, що більше не
бажаєте отримувати маркетингові повідомлення);
4.1.10. надання стороннім компаніям статистичної інформації про наших
користувачів (проте, ці сторонні компанії не матимуть змоги ідентифікувати жодного
окремого користувача з цих даних);
4.1.11.обробка запитів та скарг, зроблених Вами або на Вас, і які стосуються
Веб-сайту, Електронного ресурсу (платформи);
4.1.12. з метою забезпечення безпеки Веб-сайту, Електронного ресурсу
(платформи) та попередження шахрайства;
4.1.13. з метою перевірки відповідності умовам та правилам, які регламентують
використання Веб-сайту, Електронного ресурсу (платформи) (включаючи моніторинг
приватних повідомлень, надісланих через сервіс приватних повідомлень Веб-сайту,
Електронного ресурсу (платформи));
4.1.14. та в інших цілях.
4.2. Окремі умови щодо персональних даних, які надаються нашими Партнерами:
4.2.1. Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте Нам: ім’я, прізвище,
електронну адресу, номер телефону, при укладенні з Нами договору про надання
послуг, іншу інформацію, яку Ви Нам добровільно надаєте.
4.2.2. Ми обробляємо Ваші персональні дані також у випадках, коли Вам необхідно
зв’язатися з нашою службою підтримки Партнерів або звернутися до нас через інші
канали
4.2.3. Беручи участь у рекламних акціях чи розіграшах – Ви також будете надавати
Нам персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати Нам відгуки про Веб-сайт,
Електронний ресурс (платформу), ділитися своєю думкою або звертатися за
допомогою щодо користування Веб-сайтом, Електронними ресурсами
(платформами).
4.2.4. Для посилення заходів безпеки та належної додаткової перевірки/ідентифікації



особи Партнера, Ми можемо також обробляти наступні персональні дані Партнерів,
а саме: дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер та серію паспорта,
строк його дії, дату видачі та назву органу, який його видав; дані посвідки на
проживання) та/або їх копії, іншу інформацію, яку Нам добровільно надають
Партнери.

5. Розкриття персональних даних
5.1. Ми можемо надавати дані користувачів та/або Партнерів, якщо це вимагається
чинним законодавством, нормативними положеннями у передбаченому чинним
законодавством порядком, запитом від державних органів або якщо розкриття даних
необхідне з міркувань безпеки або зі схожих причин.
5.2. Зокрема, Ми можемо надавати дані представникам правоохоронних органів,
закладів охорони здоров’я, інших державних органів, та іншим третім сторонам, а
також у разі претензій або суперечок, пов’язаних із використанням Наших сервісів.
5.3. Крім того, Ми повинні надавати дані іншим сторонам унаслідок або під час
переговорів щодо злиття, продажу активів компанії, консолідації, реструктуризації,
фінансування або купівлі всієї або будь-якої частини Нашої компанії.

6. Транскордонна передача персональних даних
6.1. Інформація, яку Ми збираємо, може зберігатися, оброблятися та передаватися
між будь-якими країнами, в яких Ми здійснюємо свою діяльність, з метою надання
Нам можливості використовувати цю інформацію у відповідності з цією Політикою.
6.2. Персональна інформація, яку Ви публікуєте на Веб-сайті, Електронних
ресурсах (платформах), через Інтернет, може бути доступна в усьому світі. Ми не
можемо перешкодити її використанню, або неправомірному використанню в
злочинних цілях, сторонніми особами.
6.3. Погоджуючись з цими правилами, ви надаєте згоду на передачу ваших
персональних даних.

7. Збереження персональних даних
7.1. Ми зберігатимемо Ваші персональні дані лише до тих пір, поки це необхідно
для цілей, викладених у цій Політиці, за винятком випадків, коли більш тривалий
період зберігання вимагається або дозволяється законодавством (наприклад
податкові, бухгалтерські або інші юридичні вимоги).

8. Захист ваших персональних даних
8.1. Ми знаємо, що безпека важлива для Наших користувачів, і Ми піклуємось про
безпеку Ваших персональних даних. Ми застосовуємо технічні, фізичні та
адміністративні заходи безпеки для захисту Ваших персональних даних від втрати,
неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни.
8.2. Деякі заходи, що Ми застосовуємо, включають: спеціальне навчання
персоналу, відповідального за керування особистими даними; захист від вірусів та
шкідливих програм; міжмережеві засоби захисту, шифрування даних, контроль
фізичного доступу до Наших центрів обробки даних та засоби контролю доступу до
персональних даних.



8.3. Доступ до персональних даних надається структурним підрозділам та/або
окремим працівникам, для виконання ними своїх функціональних обов’язків, а також
Партнерам, що пов’язані з виконанням Наших договірних, юридичних зобов’язань.
Кожен працівник, уповноважена особа, Партнери, які мають доступ до персональних
даних, зобов’язані нерозголошувати інформацію, до якої вони мають доступ під час
виконання їх обов’язків.
8.4. Ви підтверджуєте своє ознайомлення з тим фактом, що передача інформації
через Інтернет є по суті незахищеною, і ми не можемо гарантувати захист даних,
надісланих через всесвітню мережу.

9. Права на Ваші персональні дані
9.1. Згідно зі статтею 8 Закону Ви маєте право:
− знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних,
мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця
чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо
отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених
законом;
− отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
− на доступ до своїх персональних даних;
− отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються
Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
− пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із
запереченням проти обробки своїх персональних даних;
− пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних,
якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
− на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової
втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
− звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до
Уповноваженого або до суду;
− застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних;
− вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх
персональних даних під час надання згоди;
− відкликати згоду на обробку персональних даних;
− знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
− на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.
9.2. Ми лишаємо за собою право відмовити в наданні інформації за Вашим
запитом, в межах чинного законодавства.

10. Сторонні веб-сайти



10.1. Наш Веб-сайт, Електронні ресурси (платформи) можуть містити посилання на
інші сайти/ресурси. Ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності цих
сайтів/ресурсів. Рекомендуємо Вам ознайомитись з політикою конфіденційності цих
сайтів/ресурсів, перш ніж надавати будь-яку інформацію.

11. Оновлення інформації
11.1. Будь-ласка, своєчасно повідомляйте Нас, якщо Ваша персональна
інформація, яка знаходиться у Нас, потребує оновлення чи виправлень.

12. Файли-Cookies
12.1. Файли cookie – це маленькі текстові файли, які зберігаються в браузері або на
пристрої сайтами, додатками, онлайн-ресурсами та рекламними оголошеннями. Ми
використовуємо файли cookie та аналогічні технології для зазначених далі цілей;
− підтвердження особи користувачів;
− запам’ятовування користувацьких уподобань і налаштувань;
− визначення популярності контенту;
− проведення рекламних кампаній і визначення їхньої ефективності;
− аналіз трафіку сайтів і тенденцій, а також загальне розуміння поведінки в
мережі та інтересів людей, які взаємодіють із нашими сервісами
− тощо.
12.2. Крім того, Ми можемо дозволити іншим сторонам надавати Нам послуги
статистичної оцінки аудиторії та аналітики, розміщувати рекламні оголошення від
Нашого імені в Інтернеті, відстежувати ефективність таких рекламних оголошень і
повідомляти Нам про неї. Ці сторони можуть використовувати файли cookie,
веб-маяки, комплекти SDK та інші технології для ідентифікації Вашого пристрою,
коли ви відвідуєте Наші сайти або інші сайти й служби.
12.3. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні Нашого
веб-сайту, відповідно до положень даної політики, Ви надаєте Нам дозвіл на
використання файлів-cookie при кожному Вашому наступному візиті

13. Видалення, блокування, поновлення персональних даних
13.1. Для поновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або
видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних
даних, яка Вами надана згідно з цією Політикою, чи в разі наявності будь-яких
зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, які
обробляються Нами, будь ласка, звертайтеся до Нас електронною поштою
cryptocrew.main@gmail.com.
13.2. Відкликання згоди на обробку персональних даних можливе лише стосовно
майбутньої обробки персональних даних. Відкликання згоди не впливає на
законність обробки персональних даних на підставі Вашої згоди до її відкликання
або на інших законних підставах, передбачених чинним законодавством України.
Зокрема, Ми маємо право не видаляти персональні дані в разі отримання від Вас
повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних або вимоги про
видалення персональних даних, якщо обробка таких персональних даних необхідна
для виконання зобов’язань, передбачених законодавством України або для захисту
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Наших законних інтересів або законних інтересів осіб, яким передаються дані,
зокрема, для цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству.
13.3. Після отримання запиту на видалення персональних даних, Ми видаляємо
відповідну інформацію, окрім випадків, коли дані потрібно зберігати через
законодавчі або нормативні вимоги, з міркувань безпеки, для запобігання
шахрайству або через проблему, пов’язану з обліковим записом користувача, як-от
заборгованість, невирішену претензію або суперечку. 

14. Зміни та поправки
14.1. Ми можемо час від часу оновлювати Нашу Політику конфіденційності. Будь-які
зміни будуть публікуватись на цій сторінці. Рекомендуємо періодично переглядати
цю сторінку, щоб залишатися в курсі змін

15. Інші запитання
15.1. Якщо у Вас є будь-які запитання про Нашу політику конфіденційності або про
обробку Вашої інформації на нашому Веб-сайті, Електронних ресурсах
(платформах), будь ласка, зв'яжіться з Нами через електронну пошту
cryptocrew.main@gmail.com.
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