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Агенція відео-контенту 16on9  турбується про захист ваших
персональних даних і збирає їх в мінімально-необхідній кількості. Ця
Політика приватності допоможе відповісти на питання, пов’язані з
обробкою ваших персональних даних, і тому ми просимо
ознайомитись з нею.
Політика приватності містить відповіді на наступні питання:
Хто ми?
На що поширюється політика приватності?
Які ваші дані нам потрібні та для чого?
Кому ми можемо передати ваші дані та для чого?
Як ми захищаємо та де зберігаємо ваші дані?
Чи використовуємо ми cookies?
Які ви маєте права?
Як ми оновлюємо цю Політику?

1. Хто ми?
Контент агенція “16on9”, до якої ви можете завітати за адресою: м. Київ,
вул. Менделєєва, 37, офiс 203.  Контент агенція “16on9” - читати далі —
“ми” і “наш”.
Ми є Володільцем ваших персональних даних та визначаємо які
персональні дані, з якою метою і як саме будуть оброблятися.
Якщо ви маєте будь-які питання, будь ласка, надсилайте їх на нашу
електронну пошту video@16on9.com. Будь ласка, зверніть увагу: у темі
листа потрібно вказати „особисті дані” або „приватність”.
Ви також можете надіслати нам лист за адресою: 02000, м. Київ, вул.
Менделєєва, 37, офіс 203.

2. На що поширюється політика приватності?
Наша Політика приватності поширюється на наш вебсайт та дані,
зібрані офлайн.

3. Які ваші дані нам потрібні та для чого?
Дані, які ми збираємо та обробляємо за допомогою вебсайту,
соціальних мереж та комунікації через електронну пошту діляться на

https://goo.gl/1myxhZ
https://goo.gl/1myxhZ
mailto:VIDEO@16ON9.COM
https://16on9.com/


дві категорії: технічна інформація, дані, отримані від 3х осіб та дані, які
ви надаєте нам самостійно.
Технічна інформація. Коли ви заходите на наш сайт, деякі дані
збираються автоматично. Нам потрібні технічні дані для роботи,
підтримки і поліпшення вебсайту. До таких даних, зокрема, належать
файли cookie і дані про вашу взаємодію з сайтом - сесійний ID.
Дані, отримані від 3-х осіб. Ми можемо отримувати інформацію через
соціальні мережі Facebook, Instagram, YouTube та VIMEO.
Дані, які ви надаєте нам:

● Відвідувачі — всі особи, які відвідують наші сайти та інші ресурси
збору даних;

● Потенційні клієнти — відвідувачі, які зв'язались з нами через
електронну пошту;

● Потенційні колеги - відвідувачі, які заповнили анкету “Вакансії”.
Дані, надані відвідувачами. Ми збираємо тільки технічну інформацію
та інформацію, яку можемо отримати через Instagram, Facebook,
YouTube, VIMEO.
Дані, надані потенційними клієнтами. До таких даних належать: ваше
Ім’я, Прізвище, електронна пошта, джерело коммунікаціі в листі
(наприклад, сайт), та додаткова інформація, яку ви захочете нам
повідомити.
Дані, потенційними колегами. До таких даних належать: Прізвище
Ім’я та По-батькові, ваші вміння, портфоліо, вартість роботи, номер
телефону, email, резюме (файли) та додаткова інформація, яку ви
захочете нам повідомити.

Ще раз, стосовно даних, які ми збираємо:

Коли Для чого Перелік
персональних
даних

Термін зберігання

потенційні клієнти

Ви пишете
нам на
електронн
у пошту

Для
комуніка
ції з вами

1. Ім’я, Прізвище
2. електронна

пошта
3. джерело

коммунікаціі в
листі
(наприклад,
сайт)

До закінчення надання
послуг + 3 роки або 1
рік з моменту останньої
комунікації



4. додаткова
інформація, яку
ви можете нам
повідомити у
листі

Дані,
зібрані
офлайн

Надання
послуг

1. Ім’я, Прізвище та
по-батькові
представника

2. телефон;
3. email;
4. найменування

юридичної
особи;

5. РНОКПП/ЄДРПО
У

6. платіжна
інформація

7. інші дані,
необхідні для
надання послуг

До закінчення надання
послуг + 3 роки

потенційні колеги

Ви
заповнюєт
е форму
на сайті

Для
комуніка
ції з вами

1. Прізвище Ім’я та
По-батькові,

2. ваші вміння
3. портфоліо
4. вартість роботи
5. номер телефону
6. email
7. резюме (файли)
8. додаткова

інформація, яку
ви захочете нам
повідомити.

До закінчення
співпраці + 3 роки або 1
рік з моменту останньої
комунікації

Дані, отримані від 3х осіб

Ви надали
згоду на
cookies

Маркетин
г

1. Ім’я;
2. Фото;
3. Коментарі;
4. Інші дані, які

можуть  бути
зібрані з
соціальних

Визначено у Політиках
Facebook, YouTube,
Instagram, VIMEO
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мереж
Facebook,
Instagram,
YouTube та
VIMEO

Ви
коментуєт
е наші
пости

Аналітика 1. Ім’я;
2. Фото;
3. Коментарі;
4. Інші дані, які

можуть бути
зібрані з
соціальних
мереж
Facebook,
Instagram,
YouTube та
VIMEO

Визначений у
Політиках Facebook,
YouTube, Instagram,
VIMEO

Дані, що збираються автоматично

Ви
використо
вуєте наш
сайт

Робота
сайту

Необхідні cookies до 1 року

Ви надали
згоду на
cookies

Аналітика
,
Статистик
а

Cookies до 1 року

Дані, необхідні для надання наших послуг або для виконання
обов’язків, пов’язаних із співпрацею ми обробляємо під час виконання
договору та 36 місяців після.
Дані, які ми обробляємо на основі вашої згоди ми обробляємо до
моменту відкликання згоди або до моменту закінчення нашої
співпраці/надання послуг і 36 місяців після.
Звертаємо вашу увагу, що ми не обробляємо дані відвідувачів, які не
досягли 18 років. Якщо вам стало відомо, що ми обробляємо дані
дитини, просимо повідомити нас за електронною адресою
video@16on9.com.
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4. Кому ми можемо передати ваші дані та для

чого?

За замовчанням, Ваші дані зберігаються на серверах, хмарних
сховищах та документах в Німеччині. Ми не плануємо передавати ваші
дані в інші держави. Ми використовуємо ваші дані для комунікації з
вами та виконання договору.
Ми можемо передати дані нашим співробітникам, підрядникам або
партнерам для виконання договору. Також ми передаємо ваші дані з
наступних підстав:
Згода. Ми передаємо ваші персональні дані на основі вашої явної
згоди.
Виконання норм законодавства. Ми будемо розкривати ваші
персональні дані третім особам в тому обсязі, в якому це необхідно:

1. для виконання державного запиту, постанови суду або
відповідного законодавства;

2. для запобігання незаконному використанню нашого вебсайту;
3. для захисту від претензій третіх сторін;
4. для запобігання або для допомоги в розслідуванні шахрайства.

Передача до третіх осіб.  Ми передаємо ваші персональні дані третім
сторонам на підставі договору для обробки від нашого імені, що
стосується технічних та/і організаційних заходів з метою захисту ваших
персональних даних. Ми можемо передавати ваші дані конкретним
компаніям, консультантам, підрядникам, які надають певні послуги на
наше замовлення.
Ми запитаємо вашого дозволу, якщо передача даних не є частиною
виконання договору.

5. Як ми захищаємо та де зберігаємо ваші дані?
Ми турбуємось про ваші дані та використовуємо для їх захисту
Договори про нерозголошення, внутрішні інструкції.

6. Чи використовуємо ми cookies?
Ми використовуємо cookies для функціонування сайту.
Використовуючи файли cookies ми отримуємо технічну інформацію,
зазначену в пункті 3 та Політиці Cookies. Якщо ви бажаєте відключити
cookie, то можете знайти інструкції з управління налаштуваннями
вашого браузера за цими посиланнями:

Internet Explorer Vivaldi Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://help.vivaldi.com/desktop/privacy/privacy-settings/
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd


Chrome Opera Safari

Firefox

7. Які ви маєте права?
У вас, як у суб'єктів персональних даних є наступні права:

● Право на доступ до інформації. Ви можете запитати пояснення
обробки ваших персональних даних.

● Право на портативність. Ви можете запросити всі дані, які ви нам
надали, а також зробити запит на передачу даних іншому
володільцю.

● Право на обмеження обробки. Ви можете частково або повністю
заборонити нам обробляти ваші персональні дані.

● Право відкликати згоду. Ви можете відкликати свою згоду в
будь-який момент.

● Право подати скаргу. Якщо ваш запит не був задоволений, ви
можете подати скаргу до регулюючого органу.

● Право на видалення інформації. Ви можете надіслати нам запит
на видалення ваших персональних даних з наших систем. Ми
видалимо їх, якщо інше не передбачено законодавством.

Щоб скористатися своїми правами надішліть нам електронного листа
на електронну пошту video@16on9.com.
Якщо ваш запит не був задоволений, ви можете подати скаргу до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за
електронною поштою hotline@ombudsman.gov.ua або написати лист та
направити його за адресою 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8.

8. Як ми оновлюємо цю Політику?
Дана політика приватності і правовідносини, що потрапляють під її дію,
регулюються Законом України “Про захист персональних даних”. Чинні
закони і вимоги до обробки персональних даних можуть змінитися. У
цьому випадку ми опублікуємо нову версію Політики приватності у
себе на сайті.

https://support.google.com/chrome/answer/95647
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