
Політика конфіденційності 

Ці принципи були розроблені відповідно до правил захисту персональних даних та регулюють 

умови обробки даних клієнтів. Фізичная особа-підприємець Пєлієв П.О. Реєстраційний номер 

облікової картки платника податків: 3235105257, (далі «ФОП Пєлієв П.О.»). 

ФОП Пєлієв П.О.  збирає і обробляє особисту інформацію Клієнта, якщо Клієнт використовує або 

бажає використовувати послуги ФОП Пєлієв П.О. 

Ми обробляємо персональні дані відповідно до Політики захисту персональних даних, а також 

відповідно до чинного законодавства, включаючи Загальний регламент щодо захисту даних 

(2016/679) («GDPR») ЄС. 

1. Загальні положення 

Дані Умови доступні Клієнтам за адресою: https://heavendate.top/ 

ФОП Пєлієв П.О. має право в будь-який час вносити зміни до Умов в односторонньому порядку, 

повідомляючи Клієнта про будь-які зміни на веб-сайті або в соц. мережах. Зміни вступлять в силу з 

моменту їх публікації на веб-сайті, якщо не передбачений інший термін. 

2. Визначення 

ФОП Пєлієв П.О. — приватна організація, яка надає послуги служби знайомств. Дана можливість 

надається через сайт і додаток, де користувачі мають можливість спілкуватися з глобальним 

співтовариством користувачів. Реєструючись на HEAVEN DATE, ви укладаєте з нами юридичною 

угодою, і ми обробляємо ваші дані з метою надання сервісу відповідно до умов цієї угоди. Ви 

можете скористатися сервісом HEAVEN DATE і його функціями тільки якщо ви досягли віку 18 років 

або більше. 

Клієнт — фізична особа, яка використовувала, використовує або має намір використовувати 

послуги, що пропонуються ФОП Пєлієв П.О.. 

Особисті дані — будь-яка інформація, пов'язана з Клієнтом. 

Дані клієнта — будь-яка інформація про Клієнта, яка була розкрита ФОП Пєлієв П.О. в зв'язку з 

використанням Клієнтом послуг ФОП Пєлієв П.О. 

Обробка даних клієнта — будь-які дії, що виконуються з даними Клієнта (використання, збір, 

зберігання, модифікація, читання, передача, доступ, видалення, знищення і т. Д.). 

Контролери даних Клієнтів: ФОП Пєлієв П.О.  

3. Загальні принципи обробки даних і види даних повинні стати предметом обробки 

3.1. ФОП Пєлієв П.О. має право використовувати співробітників для обробки даних Клієнта, який 

використовував, використовує або має намір використовувати послуги, що пропонуються ФОП 

Пєлієв П.О.. При передачі клієнтських даних співробітникам, 

ФОП Пєлієв П.О. гарантує, що співробітники обробляють дані клієнта відповідно до інструкцій 

контролера, дотримуються вимог конфіденційності та застосовують відповідні заходи безпеки. 



3.2. При обробці даних клієнтів ФОП Пєлієв П.О. виходить з чинного законодавства і приймає 

необхідні технічні та організаційні заходи для забезпечення безпеки даних Клієнта, щоб запобігти 

незаконну обробку, доступ і розкриття інформації стороннім особам. 

3.3. ФОП Пєлієв П.О. збирає і обробляє тільки наступну інформацію, пов'язану з наданими 

послугами і відносинами з Клієнтом: 

3.3.1. Дані Клієнта: ім'я, дата народження, фото клієнта і інші особисті дані, які клієнт може надати 

в особистому профілі; 

3.3.2. Контактна інформація Клієнта: номер телефону, адреса електронної пошти; 

3.3.3. Комунікаційні дані: розмови про надання послуг в онлайн середовищі, а також по інших 

каналах зв'язку; а також зв'язок між ФОП Пєлієв П.О. і клієнтом по електронній пошті або 

звичайною поштою. 

3.3.4. Банківську інформацію, небхідно для здійснення платежу за послуги або користування 

Сервісом: в тому числі, номер банківської карти, домашні та поштові адреси, номери телефонів, 

електронні адреси, URL. 

3.3.5. Дані, пов'язані з обслуговуванням, наприклад, інформація, запити та скарги, що стосуються 

надання послуг. 

4. Цілі обробки даних клієнтів 

ФОП Пєлієв П.О. обробляє дані клієнта, щоб: 

4.1. Надавати Клієнту високоякісні послуги та керувати відносинами з клієнтами. 

ФОП Пєлієв П.О. обробляє дані Клієнта з метою укладення та виконання Договору з Клієнтом 

відповідно до Умовою користування сайтом. 

4.2. Захистити законні інтереси Клієнта і досліджувати якість обслуговування. 

4.3. Надавати Клієнту додаткові послуги, проводити аналіз ринку і складати статистичні дані, в 

тому числі робити пропозиції на підставі згоди Клієнта або на розсуд ФОП Пєлієв П.О. для надання 

найкращого обслуговування Клієнту. 

4.4. Довести і захистити вимоги, засновані на виконанні контракту або іншої юридичної 

зобов'язання, або на законних інтересах ФОП Пєлієв П.О., наприклад, для підготовки запитів і т. Д. 

4.5. Отримувати платежі через постачальників платіжних послуг. 

5. Особи, які мають право на отримання даних Клієнта 

5.1. Дані про клієнтів можуть бути передані і оброблені спільно з законною владою, наприклад, 

нотаріуси, судові виконавці, судді та інші посадові особи). 

5.2. Аудитори, юридичні та фінансові консультанти або інші особи, уповноважені ФОП Пєлієв П.О.. 

 

6. Тривалість зберігання даних 



6.1. Дані клієнта не будуть оброблятися довше, ніж необхідно. Періоди обслуговування можуть 

грунтуватися на договорах з Клієнтом, на законних інтересах ФОП Пєлієв П.О. або застосовуване 

право (наприклад, закони про бухгалтерський облік, правила ведення бізнесу, інші правові 

положення). 

7. Права приватної особи 

Клієнт ФОП Пєлієв П.О. має наступні права щодо обробки персональних даних: 

7.1. Подати заявку на виправлення неточної особистої інформації, якщо вона неадекватна, неточна 

або неповна; 

7.2. Запросити інформацію про те, чи обробляє ФОП Пєлієв П.О. особисту інформацію Клієнта і 

отримати доступ до цих даних. 

7.3. Відкликати згоду на обробку персональних даних; 

7.4. Обмежити обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства, зокрема, коли 

Клієнт подав заявку на виправлення або видалення своєї особистої інформації. 

7.5.  Вимагати видалення своїх даних, наприклад, якщо дані обробляються на підставі згоди, і 

Клієнт відкличе згоду. Видалення даних не може вимагатися, якщо персональна інформація, по 

якій запитується видалення також діє на інших підставах, таких як договір або юридичне 

зобов'язання. 

7.6. Отримати свою особисту інформацію, яку Клієнт надав і яку обробляють відповідно до угоди, 

письмово або в електронній формі або якщо це технічно можливо, передати інформацію іншого 

провайдера (право на передачу даних). 

7.7. Подати заперечення проти обробки персональних даних. 

7.8. Представити скаргу на обробку персональних даних в Інспекцію по захисту даних, якщо Клієнт 

вважає, що його особисті дані обробляються необгрунтовано або з порушенням до застосовуваних 

законів і правил. 

8. Контактна інформація 

8.1. Клієнт має право зв'язатися з ФОП Пєлієв П.О. з  будь-яких питань, пов'язаних з обробкою його 

особистої інформації, по контактними даними на веб-сайті: https://heavendate.top 


