Політика конфіденційності
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН
України» та ГО «Товариство офтальмологів України» з повагою ставляться
до конфіденційної інформації будь-якої особи, яка відвідує онлайнплатформу конференції Філатовські читання - 2021, тому на підставі вимог
чинного законодавства України та регламенту Європейського парламенту і
ради нами була підготовлена дана Політика конфіденційності (далі –
Політика). Мета даної Політики проінформувати користувачів сайту
конференції Філатовські читання – 2021 (далі – Сайт), про те, які саме дані
ми збираємо і яким чином їх використовуємо.
Ця Політика не поширюється на сайти, перехід на які здійснюється за
допомогою гіперпосилань, розміщених на нашому Сайті.
Які персональні дані мі збираємо?
Участь у конференції передбачає реєстрацію на Сайті, під час якої ми
запитуємо персональні дані. Ці дані зберігаються в наших базах даних для
того, щоб ми могли ідентифікувати та надати запитувані послуги. Ми
збираємо наступну інформацію:
 Інформація при реєстрації, а саме: прізвище, ім’я та по батькові,
електронна адреса, страна, місто, місце роботи, посада та стаж роботи.
 Iнформація при поданні тез: ПІБ, електронна адреса, страна, місто
 Інформація про організаційний та науковий комітет та науковий склад
конференції: прізвище, ім’я, страна, місто, місце роботи, посада та стаж
роботи, наукові інтереси, зображення
Під час конференції ведеться он-лайн трансляція, фото та відео зйомка.
Якщо Ви берете участь у заході у якості спікера заходу, Ви надаєте згоду на
проведення відеозйомки та аудіозапису з використанням Вашого імені,
зображення, голосу, коментарів та інших наданих Вами матеріалів.
Цей Сайт не призначений та не розроблений для дітей віком до 14 років. Будь
ласка, не залишайте особистої інформації, якщо Вам не виповнилось 14
років. Неповнолітні особи, у віці від 14 до 18 років, можуть залишати
особисту інформацію виключно за наявності згоди батьків (усиновлювачів)
або піклувальників.
Для чого ми використовуємо зібрану інформацію?
Персональні дані, надані Вами через Сайт, будуть використовуватись для
наступних цілей:
 Адміністрування нашого Сайту і конференції.

 Персоналізація нашого Сайту для вас, дозволяючи використовувати
наші послуги на нашому Сайті.
 Відправка Вам повідомлень.
 Відправка повідомлень електронною поштою, які Ви спеціально
запросили.
 Розгляд запитів і скарг, зроблених Вами або про Вас із приводу нашого
Сайту.
 Забезпечення безпеки нашого Сайту і запобігання шахрайству.
 А також інші види використання.
Доступ до Ваших персональних даних
Ми вправі розкрити Вашу особисту інформацію у виключних випадках
тільки для цілей, викладених у цій Політиці, будь-якому з наших
співробітників, посадових осіб, тощо.
За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, ми зобов’язуємося не
надавати вашу особисту інформацію третім особам.
Період зберігання персональних даних
Ваша згода на опрацювання персональних даних діє протягом невизначеного
строку. Строк зберігання Ваших персональних даних не обмежений. Ваші
персональні дані обробляються у строк, не більший ніж це необхідно
відповідно до їх законного призначення та цілей, визначених цією
Політикою.
Ваши права
При наданні нам Ваших персональних даних для опрацювання, у Вас є
наступні права:
 Ви можете вимагати доступ до Ваших персональних даних.
 Ви можете вимагати виправлення будь-яких невірних персональних
даних про Вас.
Для реалізації вказаних прав Вам необхідно звернутися до нас із письмовою
заявою, направленою на наступну електронну адресу: tou.org@ukr.net.
Якщо у Вас є скарга щодо будь-якого опрацювання Ваших персональних
даних, Ви можете звернутися до нас, до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини або до суду.
Безпека даних
Повідомляємо Вам, що для захисту Ваших персональних даних вжито всіх
необхідних заходів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи
знищення із застосуванням відповідних технічних і організаційних
інструментів.

На жаль, необхідно визнати, що передача інформації через інтернет не
завжди є повністю безпечною. Тому, як тільки ми отримаємо Вашу
інформацію, ми зробимо все можливе для захисту Ваших персональних
даних.
Ви несете відповідальність за те, щоб пароль, який використовується для
доступу до нашого сайту, був конфіденційним. Ми не будемо запитувати у
Вас пароль (крім випадків, коли Ви входите на наш сайт).
Під час конференції ведеться фотозйомка, відеозйомка, аудіозапис та онлайн
трансляція. При погодженні з Політикою конфіденційності Ви надаєте згоду
на використання фото- та відео матеріалів з можливою своєю участю, при
відео- та фотозйомці. Якщо Ви бажаєте змінити рішення, просимо
повідомити на e-mail: tou.org@ukr.net
Зміни до умов Політики
На Сайті можуть змінитись умови Політики. У такому разі необхідно
періодично переглядати Сайт. Всі зміни набувають чинності з моменту їх
публікації. Продовжуючи, використовувати Сайт, ви підтверджує згоду з
новими умовами Політики у редакції, чинній на момент використання Сайту.
Контактна інформація
Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо нашої Політики, ви можете
звернутись до нас за наступною електронною адресою: tou.org@ukr.net.
Згода користувачів
Користуючись нашим Сайтом, Ви підтверджуєте, що ознайомлені з умовами
цієї Політики і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст.
8 Закону України «Про захист персональних даних» та погоджуєтеся з
викладеними умовами, шляхом проставлення галочки у графі «Згоден на
обробку персональних даних».

