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1. Правові аспекти. 

1.1. Отримуючи доступ до Сайту, користуючись сервісами Сайту, реєструючись на Сайті та 
заповнюючи будь-які форми на Сайті, користувачі  Сайту погоджуються без обмежень чи 
застережень із даними Умовами  збирання, обробки, зберігання та використання 
персональних даних користувачів Сайту (далі - Умови). 

1.2. Якщо користувач Сайту не погоджується з Умовами, просимо не користуватись Сайтом.  

1.3. Під користуванням Сайтом в даних Умовах розуміється перегляд Сайту та будь-яких його 
складових частин, користування будь-якими сервісами Сайту, реєстрація на Сайті, 
заповнення будь-яких форм на Сайті, при здійсненні яких Компанії надаються персональні 
дані. 

1.4. Під користувачем Сайту в даних Умовах розуміється фізична особа, що здійснює 
користування Сайтом в процесі якого надає Компанії свої персональні дані та згоду на їх 
збирання, обробку та використання. 

2. Згода на збирання, обробку, зберігання та використання персональних даних 
користувачів Сайту. 
  
2.1. Володільцем і розпорядником персональних даних, що надаються особами в процесі 
користування Сайтом,  є Корпорація «Артеріум» (по тексту - «Компанія»). 

2.2. Метою обробки Компанією персональних даних користувачів Сайту є інформування 
щодо питань пов’язаних з піклуванням про власне здоров’я.  

2.3. Особи, що здійснюють користування Сайтом, надають добровільну, повну, беззаперечну і 
безстрокову згоду Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання своїх 
персональних даних з метою інформування щодо питань пов’язаних з піклуванням про 
власне здоров’я.  

2.4. Користувач Сайту погоджуючись з даними Умовами підтверджує, що будь-які дії з його  
персональними даними, включаючи, але не обмежуючись: збирання, реєстрацію, 
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення 
(розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у 
тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем,  у т.ч. передача таких 
даних третім особам, не потребує отримання окремої згоди та здійснення письмового 
повідомлення про такі дії з персональними даними. 

2.5. Компанія  приймає на себе зобов’язання щодо забезпечення захисту отриманих нею 
персональних даних користувачів Сайту від  їх неправомірного використання, випадкових 
втрат або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу 
до персональних даних. 



3. Інші положення. 

3.1. Компанія може переглянути дані Умови в будь-який час. Користувачі Сайту зобов’язані  
дотримуватися Умов, які було переглянуто, і тому повинні періодично відвідувати Сайт для 
ознайомлення з оновленими Умовами, яких вони зобов'язані дотримуватися. 


