
Політика конфіденційності 

ТОВ Пролего розробило сайт для STEM-школи Inventor. Цей сервіс надається ТОВ Пролего 
безкоштовно і призначений для використання наших клієнтів. 

Ця сторінка використовується для інформування користувачів сайту про нашу політику щодо 
збору, використання та розголошення персональної інформації. 

ТОВ Пролего визнає важливість захисту персональної інформації своїх клієнтів та вважає 
своєю задачею забезпечити її конфіденційність. 

Якщо ви вирішуєте скористатися нашим додатком, ви погоджуєтесь з наведеними нижче 
умовами Політики конфіденційності ТОВ Пролего. Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами, 
будь ласка, не використовуйте сайт STEM-школи INVENTOR. персональна інформація, яку ми 
збираємо, використовується для надання та вдосконалення нашого сервісу. Ми не будемо 
використовувати або надавати вашу інформацію третім особам, крім випадків, описаних у цій 
Політиці конфіденційності. 

Використання персональних даних 

Під персональними даними ТОВ Пролего розуміє: ім'я, прізвище, по батькові, адреса 
електронної пошти, номер телефону, поштова адреса користувача, стать, особливості 
здоров’я, що ви нам повідомляєте. 

Зазначення користувачем своєї адреси електронної пошти підтверджує його згоду на 
отримання електронних повідомлень від STEM-школи INVENTOR. 

Зазначення користувачем свого номеру мобільного телефону підтверджує його згоду на 
отримання смс повідомлень та повідомлень електроною поштою від STEM-школи INVENTOR. 

ТОВ Пролего залишає за собою право проводити інформаційні поштові розсилки, 
використовуючи зібрані вказаним способом електронні поштові адреси користувачів. 
Користувач може відмовитися від отримання повідомлень, натиснувши на посилання 
«Відмовитися від розсилки». 

Вся отримана інформація про користувачів зберігається в захищеній базі даних. ТОВ Пролего 
гарантує захист цих персональних даних від несанкціонованого використання. 

ТОВ Пролего зобов'язується не надавати персональні дані третім особам, без попереднього 
отримання згоди власників інформації. 

Безпека 

Ми цінуємо вашу довіру у наданні нам вашої персональної інформації, тому ми прагнемо 
використовувати комерційно прийнятні засоби її захисту. Ми робимо все можливе для того, 
щоб захистити сайт STEM-школі INVENTOR своїх користувачів від несанкціонованого доступу 
до довіреної нам інформації, внесення в неї змін, її розголошення чи знищення. 

Але пам'ятайте, що ні один спосіб передачі через Інтернет, ані метод електронного зберігання 
на 100% не забезпечує надійність передачі інформації, і ми не можемо гарантувати його 
абсолютну безпеку. 

Посилання на інші сайти 

Сайт STEM-школі INVENTOR може містити в собі посилання на інші інтернет-ресурси. 
Зверніть увагу, що компанія ТОВ Пролего не несе відповідальності за зміст цих сайтів або їх 
політику конфіденційності, а також за дані, які можуть збиратися на таких сайтах, навіть якщо 
на цих сайтах присутня назва або логотип компанії ТОВ Пролего. Політика конфіденційності 
сайтів може відрізнятися, тому користувачеві необхідно ознайомитися з політикою в кожному 
випадку. 



Захист дитячої конфіденційності. 

ТОВ Пролего серйозно ставиться до захисту дитячої конфіденційності. Ми не збираємо 
персональні дані неповнолітніх осіб або, де дозволяє чинне законодавство, осіб, які не 
досягли віку 13 (тринадцяти) років. Діти до 13 (тринадцяти) років повинні отримати згоду 
батьків/опікунів перед наданням 

персональних даних до нашого додатку. Якщо після отримання даних ми визначимо, що 
користувач не досяг цього віку, ми не будемо використовувати ці персональні дані без згоди 
батьків/опікунів. Однак без такої згоди дитина не 

зможе брати участі у певній діяльності. Батьки/опікун можуть переглянути, видалити, змінити 
або відмовитись від подальшого надання або використання персональних даних дитини, 
зв’язавшись із нами за допомогою електронної пошти info@inventor.com.ua. 

Зміни до цієї Політики конфіденційності 

Час від часу ми можемо вносити зміни в нашу Політику конфіденційності. Таким чином, вам 
рекомендується періодично переглядати цю сторінку для будь-яких змін. Ми повідомимо вас 
про будь-які зміни, опублікувавши нову Політику конфіденційності на цій сторінці. Ці зміни 
вступають в дію відразу після їх розміщення на цій сторінці. 

Для зв’язку з нами 

Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої Політики конфіденційності, не 
соромтеся звертатися до нас. 

 


