ВЕРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Сайт – личный сайт ФОП ЧЕРКАСОВ В.А., ЕДРПОУ 3265819616, расположенный в сети
Интернет по адресу: https://wowtarget.com и все производные от домена, такие как:
https://wowtarget.com/prof, https://wowtarget.com/prof2 и иные
Администрация Сайта Черкасов В.А., hi@wowtarget.com
Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную
информацию посредством Формы обратной связи на сайте с последующей целью
передачи данных Администрации Сайта.
Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою
персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности является официальным типовым
документом Администрации Сайта и определяет порядок обработки и защиты
информации о физических и юридических лицах, использующих Форму обратной связи
на Сайте.
2.2. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей
защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от
несанкционированного доступа и разглашения.
2.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой
информации о пользователях регулируются настоящей Политикой конфиденциальности и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Действующая редакция Политики конфиденциальности, является публичным
документом, разработана Администрацией Сайта и доступна любому Пользователю сети
Интернет при переходе по гипертекстовой ссылке «Политика конфиденциальности».
2.5. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности.
2.6. При внесении изменений в Политику конфиденциальности, Администрация Сайта
уведомляет об этом Пользователя путѐм размещения новой редакции Политики
конфиденциальности на Сайте https://wowtarget.com
2.7. При размещении новой редакции Политики конфиденциальности на Сайте,
предыдущая редакция хранятся в архиве документации Администрации Сайта.
2.8. Используя Форму обратной связи, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящей Политики конфиденциальности.
2.9. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой)
информации о Пользователе.
3. УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail,
телефон, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия
Пользователя.
3.2. Передача персональных данных Пользователем Администрации Сайта, через Форму

обратной связи означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.
3.3. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его
персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а
также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему
желанию: организация, город, должность и др. в целях выполнения обязательств перед
Пользователем Сайта.
3.4. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных;
в) соответствия объѐма и характера обрабатываемых персональных данных способам
обработки персональных данных и целям обработки персональных данных;
г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные.
3.5. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя с
его согласия в целях оказания услуг/продажи товаров, предлагаемых на Сайте.
4. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных носителях и
используются строго по назначению, оговоренному в п.3 настоящей Политики
конфиденциальности.
5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой
конфиденциальности, указанных в Согласии с рассылкой.
5.2. Предоставление персональных данных Пользователя по запросу государственных
органов, органов местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6. СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Персональные данные Пользователя хранятся на электронном носителе сайта
бессрочно.
6.2. Персональные данные Пользователя уничтожаются при желании самого пользователя
на основании его обращения, либо по инициативе Администратора сайта без объяснения
причин путѐм удаления Администрацией Сайта информации, размещѐнной
Пользователем.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пользователи вправе на основании запроса получать от Администрации Сайта
информацию, касающуюся обработки его персональных данных.
8. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
Администратор Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях
обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий.
9. ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

9.1. Пользователь вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в т.ч.
относительно использования/удаления его персональных данных, предусмотренные п.3
настоящей Политики конфиденциальности в письменной форме по адресу, указанному в
п.1.
9.2. Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать следующую информацию:
для физического лица:
– номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его
представителя;
– сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
– дату регистрации через Форму обратной связи;
– текст запроса в свободной форме;
– подпись Пользователя или его представителя.
для юридического лица:
– запрос в свободной форме на фирменном бланке;
– дата регистрации через Форму обратной связи;
– запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов,
подтверждающих полномочия лица.
9.3. Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший
запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.
9.4. Вся корреспонденция, полученная Администрацией от Пользователя (обращения в
письменной/электронной форме) относится к информации ограниченного доступа и без
письменного согласия Пользователя разглашению не подлежит. Персональные данные и
иная информация о Пользователе, направившем запрос, не могут быть без специального
согласия Пользователя использованы иначе, как для ответа по теме полученного запроса
или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы ответственно, согласно действующему Законодательству относимся к обработке и
хранению Вашей персональной информации, указанной на сайт https://wowtarget.com и
всех поддоменных зон и страницах сайта.
С целью оказания услуг, ваша персональная информация может быть использована и
обработана Владимиром Черкасовым и Wowtarget.com, именуемых далее — ―Оператор‖.
Настоящим я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе, с целью их
сообщения на сайте https://wowtarget.com и иных принадлежащих оператору (Владимиру
Черкасову) по обработке персональных данных сайтах (в т.ч. в других доменных зонах).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество; 2) адрес электронной почты (email); 3) номер мобильного или
стационарного телефона;
Любое использование вашей персональной информации Оператором данных
осуществляется в соответствии с этим документом. Время от времени, мы можем
направлять вам сообщения, содержащие маркетинговую и рекламную информацию о
наших продуктах и услугах, акционных предложениях и т. д.

Если вы не предоставите нам согласия на получение указанных сообщений (в процессе
регистрации или заказа услуг), мы не будем вам их направлять. Оператор данных не
продает, не передает и не сообщает персональную информацию своих клиентов и
пользователей нашего сайта третьим лицам.
Но, с вашего согласия, мы можем иногда направлять вам маркетинговую информацию от
имени одного из наших партнеров о предлагаемых товарах и услугах, которые могут вас
заинтересовать. Мы также можем спросить вас, желаете ли вы получать маркетинговые
материалы наших бизнес-партнеров.
Если вы согласитесь на получение рассылки, мы не станем сообщать вашу персональную
информацию этим партнерам, а будем направлять вам материалы электронной почтой от
имени этих партнеров. Оператор данных сохраняет за собою право использовать и
сообщать любую информацию о вас, в случаях, прямо установленных законом или другим
нормативно-правовым актом, с целью защиты целостности наших сервисов, защиты
наших прав или же с целью содействия правоохранительным органам в расследовании
преступлений и обеспечении общественной безопасности.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также
способ его отзыва, если иное не установлено Законами и нормативно правовыми актами.
Срок действия настоящего согласия – 50 лет. Способ отзыва – письменное уведомление
Оператора по месту его нахождения (с вручением под роспись курьером или почтовой
службой).

ВЕРСІЯ НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Сайт – особистий сайт ФЛП ЧЕРКАСОВ.В.А., ЄДРПОУ 3265819616, розташований у
мережі Інтернет за адресою : https://wowtarget.com та всі похідні від домену, такі як:
https://wowtarget.com/prof, https: //wowtarget.com/prof2 та інші
Адміністрація Сайту Черкасов В.А., hi@wowtarget.com
Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію
за допомогою Форми зворотного зв'язку на сайті з метою передачі даних Адміністрації
Сайту. Форма зворотного зв'язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою
персональну інформацію для передачі даних Адміністрації Сайту.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ця Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту
та визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, які
використовують Форму зворотного зв'язку на Сайті.
2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації
про Користувача, у т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу та
розголошення.
2.3. Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом
інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним
законодавством України.
2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розроблена
Адміністрацією Сайту та доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при
переході за гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності».
2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності.
2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності Адміністрація Сайту повідомляє про
це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на
Сайті https://wowtarget.com 2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності
на Сайті попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації
Сайту. 2.8. Використовуючи Форму зворотного зв'язку, Користувач висловлює свою згоду
з умовами цієї Політики конфіденційності. 2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє
достовірність інформації, що отримується (збирається) про Користувача.

3. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІ
3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон,
skype та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою
Користувача. 3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту через
Форму зворотнього зв'язку означає згоду Користувача на передачу його персональних
даних. 3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, у т.ч. його
персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, skype та ін., а
також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням:
організація, місто, посада та ін. Користувач Сайту. 3.4. Обробка персональних даних
здійснюється на основі принципів: а) законності цілей та способів обробки персональних

даних та сумлінності; б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям,
заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних; в) відповідності
обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних
даних та цілям обробки персональних даних; г) неприпустимість об'єднання створених
для несумісних між собою цілей баз даних, які містять персональні
дані. 3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача за його
згодою з метою надання послуг/продажу товарів, що пропонуються на Сайті.

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і
використовуються строго за призначенням, зазначеним у пункті 3 цієї Політики
конфіденційності.
5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком
випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності, зазначених у згоді з
розсилкою . 5.2. Надання персональних даних Користувача на запит державних органів,
органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, передбаченому
законодавством Російської Федерації.
6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ І ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.
6.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажання самого користувача на підставі
його звернення або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом
видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту
інформацію щодо обробки його персональних даних.
8. ЗАХОДИ ЗА ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ
Адміністратор Сайту вживає технічних та організаційно-правових заходів з метою
забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або
випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження,
а також від інших неправомірних дій.
9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ
9.1. Користувач має право надсилати Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо
використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики
конфіденційності у письмовій формі за адресою, зазначеною у п.1.
9.2. Запит, що надсилається Користувачем, повинен містити таку інформацію:
для фізичної особи:

– номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;
– відомості про дату видачі зазначеного документа та орган, що його видав;
– дату реєстрації через Форму зворотнього зв'язку;
- Текст запиту у вільній формі;
– підпис Користувача чи його представника.
для юридичної особи:
– запит у вільній формі на фірмовому бланку;
- Дата реєстрації через Форму зворотного зв'язку;
– запит має бути підписаний уповноваженою особою із додатком документів, що
підтверджують повноваження особи.
9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит
Користувача, що надійшов, протягом 30 днів з моменту надходження звернення.
9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в
письмовій/електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без
письмової згоди Користувача до розголошення не підлягає. Персональні дані та інша
інформація про Користувача, який направив запит, не можуть бути без спеціальної згоди
Користувача використані інакше як для відповіді на тему отриманого запиту або у
випадках, прямо передбачених законодавством.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ми відповідально, відповідно до чинного Законодавства, ставимося до обробки та
зберігання Вашої персональної інформації, вказаної на сайт https://wowtarget.com та всіх
піддоменних зон та сторінок сайту.
З метою надання послуг, ваша персональна інформація може бути використана та
оброблена Володимиром Черкасовим та Wowtarget.com, іменованих далі — ―Оператор‖.
Справжнім я приймаю рішення про надання своїх персональних даних та даю згоду на їх
обробку вільно, своєю волею та у своєму інтересі, з метою їхнього повідомлення на
сайті https://wowtarget.com та інших належать оператору (Владиміру Черкасову) з обробки
персональних даних сайтах (В т.ч. в інших доменних зонах).
Перелік персональних даних, на обробку яких надається згода суб'єкта персональних
даних:
1) прізвище, ім'я, по батькові; 2) адресу електронної пошти (email); 3) номер мобільного
чи стаціонарного телефону;
Будь-яке використання вашої персональної інформації Оператором даних здійснюється
відповідно до цього документа. Час від часу ми можемо надсилати вам повідомлення, що
містять маркетингову та рекламну інформацію про наші продукти та послуги, акційні
пропозиції тощо.
Якщо ви не надасте нам згоди на отримання зазначених повідомлень (у процесі реєстрації
або замовлення послуг), ми не будемо вам їх надсилати. Оператор даних не продає, не
передає та не повідомляє персональну інформацію своїх клієнтів та користувачів нашого
сайту третім особам.
Але, за вашою згодою, ми можемо іноді надсилати вам маркетингову інформацію від
імені одного з наших партнерів про запропоновані товари та послуги, які можуть вас
зацікавити. Ми також можемо запитати вас, чи бажаєте ви отримувати рекламні матеріали
наших бізнес-партнерів.

Якщо ви погодитеся на отримання розсилки, ми не будемо повідомляти вашу персональну
інформацію цим партнерам, а надсилатимемо вам матеріали електронною поштою від
імені цих партнерів. Оператор даних зберігає за собою право використовувати та
повідомляти будь-яку інформацію про вас, у випадках, прямо встановлених законом або
іншим нормативно-правовим актом, з метою захисту цілісності наших сервісів, захисту
наших прав або з метою сприяння правоохоронним органам у розслідуванні злочинів та
забезпеченні суспільної безпеки.
Строк, протягом якого діє згода суб'єкта персональних даних, а також спосіб його
відкликання, якщо інше не встановлено Законами та нормативно-правовими
актами. Термін дії цієї згоди – 50 років. Спосіб відкликання - письмове повідомлення
Оператора за місцем його знаходження (з врученням під розпис кур'єром або поштовою
службою).

