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ЧАТ-БOT: «УКРАЇНСЬКА КОМАНДА «УДАР»

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗБІР І ОБРОБКУ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Шановний Користувач,
нижче представлене Положення про збір та обробку персональних даних  (далі – Положення) 
щодо даних Користувача при використанні Чат-бота в месенджері «Telegram»/«Viber», які Во-
лоділець інформації може збирати і використовувати.
Володільцем інформації Чат-боту - є Громадська організація «УДАР (Український Демократич-
ний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» (далі за текстом - «Організація»).
 
Користувач Чат-боту (далі за текстом - «Користувач») - особа, яка має доступ до Чат-боту і вико-
ристовує даний Чат-бот.
 
Положення  націлене на публічне інформування Користувачів про порядок збору (обробки), 
зберігання, передачі персональних даних та інформації, що надається в рамках використання 
Чат-бота.
 
Перед початком використання Чат-бота просимо ознайомитися з Положенням.

1. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 
Метою обробки персональних даних є підтримка зв’язку з Користувачем.
 

2. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований 
або може бути конкретно ідентифікований.
Персональні дані, які обробляє Організація, охоплюють контактні дані, які надаються Користу-
вачами при використанні Чат-боту (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса елек-
тронної пошти, поштова адреса тощо).
Організація має право отримувати персональні дані Користувача лише в межах, визначених 
для досягнень мети Чат-боту (розділ 1 Положення).

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація, яку отримує Організація, використовується для:

• надсилання інформації, у тому числі повідомлень, опитувань, запитів через Чат-бот 
або (та) на зазначений Користувачем e-mail, номер телефону тощо;

• надсилання на поштову адресу Користувача пакунків, сувенірів, документів тощо;

• оповіщення за допомогою телефонних дзвінків на вказаний Користувачем номер про 
заходи, привітання зі святами тощо.    
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4. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Поширення Організацією персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним 
особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах на-
ціональної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

При обробці персональних даних Організація забезпечує високий рівень захисту персональних 
даних Користувача від стороннього втручання або незаконного використання, здійснює необ-
хідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або 
випадкового доступу до них, знищення, розповсюдження персональних даних, а також інші не-
правомірні дії.

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
 
Користувач має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, 
а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних да-
них» (далі – Закон).
Користувач зобов’язаний, зокрема, але не обмежуючись:

• надати коректну і правдиву інформацію про персональні дані;

• вживати заходів для захисту доступу до своїх персональних даних, що зберігаються у 
Чат-боті;

• не давати в користування свої персональні дані третім особам. 

7. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА
 
Використовуючи Чат-бот Користувач підтверджує те, що ознайомлений з умовами цього Поло-
ження, зокрема і з метою обробки персональних даних, зазначених у цьому Положенні, і права-
ми, наданими Користувачу згідно зі ст. 8 Закону, та використання персональних даних Організа-
цією.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Користувач та Організація за порушення умов Положення несуть відповідальність згідно з нор-
мами цивільного, адміністративного та кримінального законодавства.
Усі питання, що не врегульовані Положенням вирішуються відповідно до чинного законодавства.


