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Сайт https://deniskaplunov.com носить виключно інформаційне зна-
чення. Фізична особа-підприємець (надалі по тексту ФОП) Каплунов 
Денис Олександрович не несе зобов’язання в повідомленні користу-
вачів сайту про зміну інформації на сайті, яка може переглядатися, 
доповнюватися, уточнюватися і змінюватися.

Авторське право у відношенні матеріалів, розміщених на цьому 
сайті, належить ФОП Каплунову Денису Олександровичу, за ви-
нятком випадків, коли інше прямо вказано в тексті. Матеріали 
сайту можуть бути використані для подальшого поширення ви-
ключно з попередньої письмової згоди ФОП Каплунова Дениса 
Олександровича із прямим посиланням на першоджерело. Всі 
зміни та правки до такої інформації можуть вноситися тільки за 
попередньою згодою ФОП Каплунова Дениса Олександровича.

Матеріали, які розміщені на сайті за адресо https://deniskaplunov.com, 
не можуть розглядатися в якості юридичних, фінансових, податкових, 
стратегічних, інвестиційних і/або інших консультацій. Відвідувачам 
сайту рекомендується отримати індивідуальні консультації в разі 
потреби прийняття рішень, що передбачають юридичні наслідки. 
ФОП Каплунов Денис Олександрович і/або його афілійовані особи, 
в тому числі особи, які беруть участь в підготовці та запуску цього 
сайту, не несуть відповідальності за можливі наслідки використання 
інформації з сайту.

ФОП Каплунов Денис Олександрович не приймає на себе зобов’я-
зань по оновленню будь-якої інформації, яка описує події або обста-
вини, що виникають після розміщення матеріалів на сайті.

Сайт https://deniskaplunov.com носит исключительно информацион-
ное значение. Физическое лицо-предприниматель (далее по тексту 
ФЛП) Каплунов Денис Александрович не несет обязательства в сооб-
щении пользователей сайта об изменении информации на сайте, ко-
торая может пересматриваться, дополняться, уточняться
и изменяться.

Авторское право в отношении материалов, размещенных на этом 
сайте, принадлежит ФЛП Каплунову Денису Александровичу,
за исключением случаев, когда иное прямо указано в тексте. 
Материалы сайта могут быть использованы для дальнейшего 
распространения исключительно с предварительного пись-
менного согласия ФЛП Каплунова Дениса Александровича с 
прямой ссылкой на первоисточник. Все изменения и правки 
к такой информации могут вноситься только с предваритель-
ного согласия ФЛП Каплунова Дениса Александровича.

Материалы,размещенные на сайте по адресу https://deniskaplu-
nov.com, не могут рассматриваться в качестве юридических, финан-
совых, налоговых, стратегических, инвестиционных и/или других 
консультаций. Посетителям сайта рекомендуется получить индивиду-
альные консультации в случае необходимости принятия решений, 
предусматривающие юридические последствия. ФЛП Каплунов Денис 
Александрович и/или его аффилированные лица, в том числе лица, 
участвующие в подготовке и запуске этого сайта, не несут ответствен-
ности за возможные последствия использования информации с сайта.

ФЛП Каплунов Денис Александрович не принимает на себя обяза-
тельств по обновлению любой информации, описывающей собы-
тия или обстоятельства, возникающие после размещения материа-
лов на сайте.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

У цій Політиці конфіденційності (далі – Політика) описується, як ФОП 
Каплунов Денис Олександрович збирає, використовує та передає 
інформацію, яку ви нам надаєте, а також інформацію, яку ми збирає-
мо в ході своєї роботи і отримуємо через веб-сайт, розташований 
за адресою https://deniskaplunov.com (далі-Сайт).

У цій Політиці, коли ми посилаємося на ФОП Каплунова Дениса Олек-
сандровича або «я»/ «ми»/«нас»/«наш» мається на увазі ФОП Каплу-
нов Денис Олександрович, а також інші компанії та організації, які 
з ним пов’язані.

Ви можете знайти контактну інформацію, адресу знаходження

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В этой Политике конфиденциальности (далее – Политика) описывает-
ся, как ФЛП Каплунов Денис Александрович собирает, использует и 
передает информацию, которую вы нам предоставляете, а также ин-
формацию, которую мы собираем в ходе своей работы и получаем 
через веб-сайт, расположенный по адресу https://deniskaplunov.com 
(далее Сайт).

В этой Политике, когда мы ссылаемся на ФЛП Каплунова Дениса 
Александровича или «я» / «мы» / «нас» / «наш» подразумевается 
ФЛП Каплунов Денис Александрович, а также другие компании
и организации, которые с ним связаны.



нашого офісу в розділі «Контакти» нашого сайту.

Уважно прочитайте цю Політику конфіденційності. Відвідування сай-
ту https://deniskaplunov.com  з вивченням його матеріалів означає 
вашу згоду з наступними положеннями. У разі незгоди з умовами 
цієї Політики конфіденційності, відмовтеся від використання цього 
Сайту і вивчення його матеріалів.

1. Дотримання Політики конфіденційності
ФОП Денис Каплунов відповідально ставиться до питань збереження 
ваших персональних даних. Ми зберігаємо ваші отримані відомості 
в безпеці і обробляємо їх відповідно до чинного законодавства Украї-
ни, а також з урахуванням положень Генерального регламенту про 
захист персональних даних (англ. General Data Protection Regulation 
(GDPR), Постанови (Європейський Союз) 2016/679), в передбачених 
ними випадках.

Ця Політика конфіденційності поширюється на всіх користувачів Сай-
ту, Клієнтів, Замовників ФОП Каплунова Дениса Олександровича,
а також на послуги, що пропонуються ФОП Каплуновим Денисом 
олександровичем на Сайті.

Приймаючи умови даної Політики конфіденційності, ви погоджуєтесь 
на автоматичну обробку наданих вами персональних даних відповід-
но до вказаних в Політиці конфіденційності цілями, а також даєте зго-
ду на отримання інформації (розсилок) від ФОП Каплунова Дениса 
Олександровича по електронній пошті або SMS-повідомлень.

2. Коли ми збираємо ваші персональні дані?
Ми будемо обробляти персональні дані, які ви нам надаєте, в тому 
числі, коли ви пишете нам або зв’язуєтесь з нами з різних каналів на-
ступним чином:

• коли ви відвідуєте наш Сайт;

• коли ви розміщуєте замовлення (заявку) на нашому Сайті;

• коли ви зв’язуєтеся з нами через наш Сайт або по телефону;

• коли ви підписуєтеся на інформаційні бюлетені, новини,
публікації, заходи або отримуєте послуги від нас, коли ви звертаєте-
ся до нас із запитами або відповідаєте на наші повідомлення. Персо-
нальні дані, які ви надаєте, можуть включати ваше прізвище, ім’я, 
по батькові, посаду, номер телефону, адресу електронної пошти та 
зміст, дату і час вашої електронної кореспонденції, а також інформа-
цію про вашого роботодавця або ваш бізнес;

• коли ви є клієнтом (замовником) ФОП Каплунова Дениса Олексан-
дровича, ви надаєте нам персональні дані;

• коли ви або компанія, яку ви представляєте, станете нашими клієн-
тами (замовником);

• коли ви не є нашим клієнтом (замовником) або не відвідували наш 
Сайт, однак залучені до справи за участю одного (або кількох)

Вы можете найти контактную информацию, адрес нахождения наше-
го офиса в разделе «Контакты» нашего Сайта.

Внимательно прочитайте эту Политику конфиденциальности. Посе-
щение https://deniskaplunov.com с изучением его материалов озна-
чает ваше согласие со следующими положениями. В случае несогла-
сия с условиями настоящей Политики конфиденциальности, откажи-
тесь от использования этого Сайта и изучение его материалов.

1. Соблюдение Политики конфиденциальности
ФЛП  Каплунов Денис Александрович ответственно относится к во-
просам сохранения ваших персональных данных. Мы сохраняем ва-
ши полученные сведения в безопасности и обрабатываем их в соот-
ветствии с действующим законодательством Украины, а также с уче-
том положений Генерального регламента о защите персональных 
данных (англ. General Data Protection Regulation (GDPR) Постановле-
ния (Европейский Союз) 2016/679), в предусмотренных
ими случаях.

Эта Политика конфиденциальности распространяется на всех поль-
зователей Сайта, клиентов, заказчиков ФЛП Каплунова Дениса Алек-
сандровича, а также на услуги, предлагаемые ФЛП Каплуновым Де-
нисом Александровичем на Сайте.

Принимая условия данной Политики конфиденциальности, вы согла-
шаетесь на автоматическую обработку предоставленных вами персо-
нальных данных в соответствии с указанными в Политике конфиден-
циальности целями, а также даете согласие на получение информа-
ции (рассылок) от ФЛП Каплунова Дениса Александровича по элек-
тронной почте или SMS-сообщений.

2. Когда мы собираем ваши персональные данные?
Мы будем обрабатывать персональные данные, которые вы нам пре-
доставляете, в том числе, когда вы пишете нам или связываетесь
с нами по разным каналам следующим образом:

• когда вы посещаете наш Сайт;

• когда вы размещаете заказ (заявку) на нашем Сайте;

• когда вы связываетесь с нами через наш Сайт или по телефону;

• когда вы подписываетесь на информационные бюллетени, ново-
сти, публикации, мероприятия или получаете услуги от нас, когда 
вы обращаетесь к нам с запросами или отвечаете на наши сообще-
ния. Персональные данные, которые вы предоставляете, могут 
включать вашу фамилию, имя, отчество, должность, номер телефо-
на, адрес электронной почты и содержание, дату и время вашей 
электронной корреспонденции, а также информацию о вашем ра-
ботодателе или ваш бизнес;

• когда вы клиент (заказчик) ФЛП Каплунова Дениса Александрови-
ча, вы предоставляете нам персональные данные;

• когда вы или компания, которую вы представляете, станете
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наших клієнтів (замовників).

3. Які персональні дані ми збираємо?
«Персональні дані» – це будь-яка інформація, яка може бути викори-
стана для ідентифікації вас або відомостей, які ми можемо пов’язати 
з вами, за умови, що ми ними володіємо або їх контролюємо.

Використовуючи Сайт, ви даєте згоду ФОП Каплунову Денису Олек-
сандровичу на обробку своїх персональних даних, які включають: 
прізвище, ім’я, по батькові, регіон проживання, адресу електронної 
пошти, контактний телефон, будь-яку іншу інформацію, а також 
зміст повідомлень, листів, коментарів, переданих вами через Сайт.

Крім того, ми отримуємо детальну інформацію про ваші відвідуван-
ня Сайту і взаємодієте з нами через нього, а також інформацію, зі-
брану з використанням cookie-файлів у веб-браузері.

Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформа-
ції при відвідуванні Сайту. Наприклад, ми можемо збирати інформа-
цію про тип пристрою, який ви використовуєте для доступу до Сай-
ту, про вашу IP-адресу і ваше географічне положення, операційній 
системі (і її версії), найменування вашого браузера, переглянутого 
вами контенту на Сайті, веб-сторінках і пошукових запитах, які ви 
вводите на Сайті і в пошукових системах.

Якщо ми збираємо або отримуємо ваші персональні дані в контек-
сті надання послуг, ми можемо отримувати інформацію від третіх 
осіб – таких як ваш роботодавець, інші сторони, які мають відношен-
ня до наданих нами послуг (наприклад, контрагенти в транзакціях),
а також контролюючі органи влади. Ця інформація може включати 
ваше ім’я, контактні дані, дані про зайнятість та іншу інформацію, що 
відноситься до послуг, які ми надаємо нашому клієнту (замовнику).
Якщо ви подаєте нам заявку на вакансію, ми можемо збирати особи-
сту інформацію, що стосується минулої роботи, а також кваліфікації 
та освіти, рекомендації третіх осіб про вас, трудовий стаж і інші відо-
мості, які будуть надані третьою стороною.

4. Cookie-файли
Ми використовуємо Cookie-файли для більш зручної взаємодії
з нашим Сайтом, послугами і для відображення персоналізованої 
реклами.

Cookie-файли – це невеликі текстові файли, які відстежують, яку ін-
формацію ви переглядали, і зберігають таку інформацію безпосеред-
ньо на комп’ютері або іншому пристрої. За допомогою Cookie-фай-
лів веб-сервер може зберегти на комп’ютері або іншому пристрої, 
наприклад, ваші уподобання, а потім їх автоматично відновити при 
наступному відвідуванні Сайту. Cookie-файли також служать для то-
го, щоб зробити для вас використання Сайту зручнішим (наприклад, 
щоб ви не повторювали процес входу в систему під час наступного 
візиту).

При бажанні, ви можете змінити налаштування власних комп’юте-
рів або брандмауера, щоб відключити Cookie-файли.

нашими клиентами (заказчиком);

• когда вы не являетесь нашим клиентом (заказчиком) или не посе-
щали наш Сайт, однако приобщены к делу с участием одного (или 
нескольких) наших клиентов (заказчиков).

3. Персональные данные мы собираем?
«Персональные данные» – это любая информация, которая может 
быть использована для идентификации вас или сведений, которые 
мы можем связать с вами, при условии, что мы ими владеем или их 
контролируем.

Используя Сайт, вы даете согласие ФЛП Каплунову Денису Алексан-
дровичу на обработку своих персональных данных, которые вклю-
чают: фамилию, имя, отчество, регион проживания, адрес электрон-
ной почты, контактный телефон, любую другую информацию, а так-
же содержание сообщений, писем , комментариев, переданных ва-
ми через Сайт.

Кроме того, мы получаем подробную информацию о посещенных 
Сайта и взаимодействуете с нами через него, а также информацию, 
собранную с использованием cookie-файлов в веб-браузере.

Мы используем различные технологии для сбора и хранения инфор-
мации при посещении Сайта. Например, мы можем собирать инфор-
мацию о типе устройства, который вы используете для доступа
к Сайту, о вашем IP-адрес и ваше географическое положение, опера-
ционной системе (и ее версии), наименование вашего браузера, пе-
ресмотренного вами контента на Сайте, веб-страниц и поисковых 
запросах, которые вы вводите на Сайте и в поисковых системах.

Если мы собираем или получаем ваши персональные данные в кон-
тексте предоставления услуг, мы можем получать информацию от 
третьих лиц – вашего работодателя, другие стороны, имеющие отно-
шение к предоставляемых нами услуг (например, контрагенты
в транзакциях), а также контролирующие органы. Эта информация 
может включать ваше имя, контактные данные, данные о занятости 
и другую информацию, относящуюся к услугам, которые мы предо-
ставляем нашему клиенту (заказчику).

Если вы подаете нам заявку на вакансию, мы можем собирать лич-
ную информацию, касающуюся прошлой работы, а также квалифи-
кации и образования, рекомендации третьих лиц о вас, трудовой 
стаж и другие сведения, которые будут предоставлены третьей
стороной.

4. Cookie-файлы
Мы используем Cookie-файлы для более удобного взаимодействия
с нашим сайтом, услугами и для отображения персонализирован-
ной рекламы.

Cookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, которые отслежи-
вают, какую информацию вы просматривали, и сохраняют такую 
информацию непосредственно на компьютере или другом устрой-
стве. С помощью Cookie-файлов веб-сервер может сохранить на 
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України, в другу чергу – на Сайті, потім загально прийнятим тлумачен-
ням, що склалося.

5. Як ми використовуємо ваші персональні дані?
Персональні дані збираються і зберігаються з метою:

• надання вам доступу до користування Сайтом;

• забезпечення можливості обробки ваших заявок та
управління ними;

• підтримки комунікацій з вами, інформування про зміни в послугах, 
про оновлення сервісу, про новини;

• зв’язку, якщо у вас виникли питання і проблеми;

• надання послуг відповідному клієнту (замовнику);

• участі в маркетингу і розвитку бізнесу, пов’язаних з нашими послуга-
ми. Це може включати відправку вам листів, юридичних оновлень, 
маркетингових повідомлень та іншої інформації, яка може
вас зацікавити;

• перегляду і обробки вашої заявки про роботу, якщо ви подали
до нас заявку на вакансію;

• дотримання законодавчих і нормативних зобов’язань, які
ми повинні виконати;

•встановлення, здійснення або захисту наших законних
прав або для судочинства;

• реєстрації та контролю використання Сайту для наших ділових 
цілей, які можуть включати аналіз використання, вимір ефективнос-
ті Сайту і формування маркетингових звітів;

• дотримання законних ділових інтересів, таких як проведення біз-
нес-досліджень та аналізу, управління роботою Сайту і нашого
бізнесу;

• вивчення скарг або запитів, які можуть виникнути;

• запобігання і реагування на фактичне або потенційне шахрайство 
або незаконну діяльність.

Крім того, ми можемо збирати, обробляти і ділитися будь-якими ста-
тистичними даними, заснованими на інформації, яка у нас зберігаєть-
ся – за умови, що будь-яка особа не ідентифікується з отриманого 
аналізу, а збір, обробка та розповсюдження такої інформації дозволя-
ється законом.

Направляючи нам заявку, ви погоджуєтеся з тим, що ми маємо пра-
во відправляти на вашу адресу електронної пошти інформацію про 
новини ФОП Каплунова Дениса Олександрвича і пропозиції, які мо-
жуть мати до вас відношення. Ви можете відмовитися від цієї 

компьютере или другом устройстве, например, ваши предпочтения, 
а затем их автоматически восстановить при следующем посещении 
Сайта. Cookie-файлы также служат для того, чтобы сделать для вас ис-
пользование Сайта более удобным (например, чтобы вы не повторя-
ли процесс входа в систему во время следующего визита).

При желании, вы можете изменить настройки собственных компью-
теров или брандмауэра, чтобы отключить Cookie-файлы.

5. Как мы используем ваши персональные данные?
Персональные данные собираются и хранятся с целью:

• предоставление вам доступа к пользованию Сайтом;

• обеспечения возможности обработки ваших заявок
и управления ими;

• поддержки коммуникаций с вами, информирования об изменени-
ях в услугах, об обновлении сервиса, о новостях;

• связи, если у вас возникли вопросы и проблемы;

• предоставление услуг соответствующем клиенту (заказчику);

• участия в маркетинге и развития бизнеса, связанных с нашими ус-
лугами. Это может включать отправку вам писем, юридических об-
новлений, маркетинговых сообщений и другой информации, кото-
рая может вас заинтересовать;

• просмотра и обработки вашей заявки о работе, если вы подали 
к нам заявку на вакансию;

• соблюдение законодательных и нормативных обязательств, кото-
рые мы должны выполнить;

• установление, осуществления или защиты наших законных прав 
или для судопроизводства;

• регистрации и контроля использования Сайта для наших деловых 
целей, которые могут включать анализ использования, измерение эф-
фективности Сайта и формирования маркетинговых отчетов;

•соблюдение законных деловых интересов, таких как проведение 
бизнес-исследований и анализа, управления работой Сайта и наше-
го бизнеса;

• изучение жалоб или запросов, которые могут возникнуть;

•  предотвращения и реагирования на фактическое или потенциаль-
ное мошенничество, или незаконную деятельность.

Кроме того, мы можем собирать, обрабатывать и делиться любыми 
статистическим данным, основанными на информации, которая
у нас сохраняется - при условии, что любая лицо не идентифицирует-
ся с полученного анализа, а сбор, обработка и распространение



розсилки, відписавшись від неї.

ФОП Каплунов Денис Олександрович не використовує ваші персо-
нальні дані будь-яким іншим чином, крім способів, зазначених 
вище, за винятком надання такої інформації правоохоронним орга-
нам, судам, а також іншим уповноваженим представникам влади 
у випадках, передбачених чинним законодавством.

6. Як ми обмінюємося інформацією з третіми особами?
ФОП Каплунов Денис Олександрович  надає доступ до ваших персо-
нальних даних лише тим співробітникам і партнерам, яким ця інфор-
мація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання 
послуг, відповідей на запити або обробки заявок.

Ми також можемо передавати ваші персональні дані за межі ФОП 
Каплунова Дениса Олександровича:

• Стороннім агентам/постачальникам або підрядникам, пов’язаними 
зобов’язаннями конфіденційності – у зв’язку з обробкою ваших пер-
сональних даних для цілей, описаних в Політиці. Це може включати, 
але не обмежується ними, IТ-провайдерів і постачальників
послуг зв’язку.

• Третім сторонам, які мають відношення до  послуг, які ми надаємо. 
Це може включати, але не обмежується, контрагентів щодо угод або 
судових розглядів, інших постачальників професійних послуг, регулю-
ючих органів, органів влади, державних установ.

• У тій мірі, в якій це вимагається законом, постановою або судовим 
наказом, наприклад, якщо ми зобов’язані розкрити ваші персональ-
ні дані, щоб виконати будь-яке юридичне зобов’язання. Коли ми пе-
редаємо ваші персональні дані, то у всіх випадках будь-яка така пере-
дача буде відповідати передбаченим законом захисту даних.

7. Відповідальність.
Ви несете відповідальність за всю інформацію, що розміщується
вами на Сайті.

Ви зобов’язані самостійно розглянути всі ризики, пов’язані з тим, 
що він робить певну інформацію загальнодоступною, зокрема: адре-
са, телефон або іншу інформацію особистого характеру.

8. Права.
Згідно з Генеральним регламентом про захист персональних даних 
(GDPR), кожен раз, коли ви надаєте нам свою згоду на використання 
своїх персональних даних, ви маєте право змінити своє рішення
в будь-який час і відмовитися від цієї згоди.

Ви маєте право відкликати свою згоду з обробки персональних да-
них і реалізувати право на доступ, виправлення, видалення, обме-
ження, заперечення і перенесення даних. Також, ви маєте право
в будь-який час вимагати від нас копію будь-якої інформації про вас, 
збереженої ФОП Каплуновим Денисом Олександровичем. Для цього, 
будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою: deniskaplunov@gmail.com.

такой информации разрешается законом.

Направляя нам заявку, вы соглашаетесь с тем, что мы имеем право 
отправлять на ваш адрес электронной почты информацию о ново-
стях ФЛП Каплунова Дениса Олександрвича и предложения, кото-
рые могут иметь к вам отношение. Вы можете отказаться от этой 
рассылки, отписавшись от нее.

ФЛП Каплунов Денис Александрович не использует ваши персональ-
ные данные любым другим образом, кроме способов, указанных вы-
ше, за исключением предоставления такой информации правоохра-
нительным органам, судам, а также другим уполномоченным пред-
ставителям власти в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

6. Как мы обмениваемся информацией с третьими лицами?
ФЛП Каплунов Денис Александрович предоставляет доступ к вашим 
персональным данным только тем сотрудникам и партнерам, кото-
рым эта информация необходима для обеспечения функционирова-
ния Сайта и предоставления услуг, ответов на запросы или
обработки заявок.

Мы можем передавать ваши персональные данные за пределы 
ФЛП Каплунова Дениса Александровича:

• Сторонним агентам/поставщикам или подрядчикам, связанными 
обязательствами конфиденциальности - в связи с обработкой ва-
ших персональных данных в целях, описанных в Политике. Это мо-
жет включать, но не ограничивается ими, ІТ-провайдеров и постав-
щиков услуг связи.

• Третьим сторонам, которые имеют отношение к услугам, которые 
мы предоставляем. Это может включать, но не ограничивается, 
контрагентов по сделкам или судебных разбирательств, других по-
ставщиков профессиональных услуг, регулирующих органов, орга-
нов власти, государственных учреждений.

• В той мере, в какой это требуется законом, постановлением или 
судебным приказом, например, если мы обязаны раскрыть ваши 
персональные данные, чтобы выполнить любое юридическое обя-
зательство. Когда мы передаем ваши персональные данные, то во 
всех случаях любая такая передача будет соответствовать предусмо-
тренным законом защиты данных.

7. Ответственность.
Вы несете ответственность за всю информацию, размещаемую
вами на Сайте.

Вы обязаны самостоятельно рассмотреть все риски, связанные
с тем, что он делает определенную информацию общедоступной, 
в частности: адрес, телефон или другую информацию личного
характера.

8. Права.
Согласно Генеральному регламенту о защите персональных данных
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9. Як ми захищаємо ваші персональні дані?
Ми гарантуємо, що всі персональні дані, отримані від вас, будуть на-
дійно збережені. Ми виконуємо всі технічні вимоги і проводимо не-
обхідні перевірки безпеки, щоб уникнути будь-яких втрат (в тому 
числі, випадкових), неправильного використання, зміни та несанкці-
онованого доступу до особистої інформації з боку третіх осіб.

10. Як довго ми будемо зберігати ваші персональні дані?
Кожен раз, коли збираються або обробляються ваші персональні 
дані, ми будемо їх зберігати тільки до тих пір, поки це буде необхід-
но для виконання цілей, для яких вони були зібрані.

Після закінчення цього періоду зберігання, ваші дані будуть повні-
стю вилучені.

Після закінчення терміну зберігання ми можемо розпоряджатися ва-
шими матеріалами справи (включаючи ваші персональні дані) без 
вашого подальшого повідомлення, за винятком документів, про збе-
реження яких ми домовилися в письмовій формі.

11. Внесення змін до Політики конфіденційності
У будь-який час і без попереднього повідомлення ми можемо зміню-
вати або оновлювати будь-які положення даної Політики конфіденці-
йності шляхом розміщення на Сайті її оновленої версії. Ви можете 
час від часу переглядати цю інформацію, щоб бути в курсі змін і онов-
лень, що вносяться до Політики конфіденційності.

12. Як з нами зв’язатися?
Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію про збір, викори-
стання, розкриття, передачу або обробку ваших персональних да-
них, а також з інших питань, пов’язаних з Політикою конфіденцій-
ності – зв’яжіться з нами за адресою: deniskaplunov@gmail.com

(GDPR), каждый раз, когда вы предоставляете нам свое согласие 
на использование своих персональных данных, вы имеете право 
изменить свое решение в любое время и отказаться от этого
согласия.

Вы имеете право отозвать свое согласие по обработке персональных 
данных и реализовать право на доступ, исправление, удаление, огра-
ничения, возражения и переноса данных. Также, вы можете
в любое время требовать от нас копию любой информации о вас,
сохраненной ФЛП Каплуновым Денисом Александровичем. Для этого, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:  deniskaplunov@gmail.com.

9. Как мы защищаем ваши персональные данные?
Мы гарантируем, что все персональные данные, полученные от вас, 
будут надежно сохранены. Мы выполняем все технические требова-
ния и проводим необходимые проверки безопасности, чтобы избе-
жать каких-либо потерь (в том числе, случайных), неправильного ис-
пользования, изменения и несанкционированного доступа
к личной информации со стороны третьих лиц.

10. Как долго мы будем хранить ваши персональные данные?
Каждый раз, когда собираются или обрабатываются ваши персональ-
ные данные, мы будем их хранить только до тех пор, пока это будет 
необходимо для выполнения целей, для которых они были собраны.

По истечении этого периода хранения, ваши данные будут
полностью удалены.

По истечении срока хранения мы можем распоряжаться вашими 
материалами дела (включая ваши персональные данные) без ваше-
го дальнейшего уведомления, за исключением документов, о сохра-
нении которых мы договорились в письменной форме.

11. Внесение изменений в Политику конфиденциальности
В любое время и без предварительного уведомления мы можем 
изменять или обновлять любые положения данной Политики кон-
фиденциальности путем размещения на Сайте ее обновленной 
версии. Вы можете время от времени просматривать эту информа-
цию, чтобы быть в курсе изменений и обновлений, вносимых в По-
литику конфиденциальности.

12. Как с нами связаться?
Если вы хотите получить дополнительную информацию о сборе, 
использование, раскрытие, передачу или обработку ваших пер-
сональных данных, а также по другим вопросам, связанных с 
Политикой конфиденциальности - свяжитесь с нами по адресу:   
deniskaplunov@gmail.com.
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