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Політика конфіденційності 
Принципи політики конфіденційності незмінні для всіх інтернет-сайтів ТЄД України, за 
винятком сайту для дітей. Політику конфіденційності сайту для дітей викладено окремо. 

Діти до 13 років 

Діти завжди повинні питати дозволу батьків, перш ніж надіслати будь-яку інформацію про 
себе (наприклад, ім’я, електронна адреса, номер телефону), нам чи будь-кому іншому. 
Наполегливо просимо батьків приймати участь в інтернет-захопленнях дітей. Більше 
інформації Ви знайдете в політиці конфіденційності сайту для дітей. 

Інформація, яку користувачі надають ТЄД 

На сайтах ТЄД Ви можете залишати контактну інформацію з метою, яка пов’язана зі 
служінням. 

Інформація, яку ми просимо надати відвідувачів сайту: 

• Контактна інформація: ім’я, організація, поштова адреса, номер телефону, 
електронна адреса. 

• Інформація щодо знайомства: як Ви дізналися про нас, чим Ви зацікавилися. 

• Оглядова інформація: контактна інформація, включаючи, вік. 

• Інформація для листування: пропозиції, коментарі, листи, питання, а також 
регулярні відправлення, такі як «Новини і потреби», календарі. 

• Інформація інтернет-користувача: IP адреса, тип інтернет-оглядача, операційна 
система. 

Як ТЄД користується інформацією 

За допомогою наданої інформації ТЄД підтримує з Вами контакти, надсилає замовлені 
матеріали. Інформація щодо знайомства допомагає нам визначити Ваші потреби і 
відгукнутися на Ваші прохання. Оглядова інформація – цілком добровільна, і користувачам 
не обов’язково писати особисту інформацію. Огляд допомагає нам покращити роботу 
нашого сайту і служіння. Інформація для листування дозволяє нам одержувати Ваші 
рекомендації, відповідати на Ваші питання і листуватися. 

Файли вхідних даних допомагають нам відзначати загальні напрями і полегшувати роботу 
користувача. Вхідні дані жодним чином не пов’язані з особистою інформацією користувача. 
Обліковий запис та інша інформація видається лише в тому випадку, коли ми впевнені, що це 
відповідає закону або захищає права, власність чи безпеку ТЄД, наших користувачів та інших 
людей. Інформацію, одержану онлайн, ТЄД ніколи не продає, не дає у користування, не 
видає за угодами іншим організаціям та не обмінюється інформацією з іншими 
організаціями. ТЄД ніколи не розкриває інформацію про тих, хто жертвує на служіння, лише 
за вимогою відповідних державних інстанцій. 

Як ми захищаємо те, що нам відомо про Вас 

ТЄД дуже ретельно захищає Вашу особисту інформацію. Сайт використовує програмне 
забезпечення Internet Encryption та протокол Secure Socket Layer (SSL), тому особливо 
конфіденційна інформація передається на наш сервер у зашифрованому вигляді, а на 
нашому сервері вже дешифрується. 
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Куки 

Куки – це невеличкі дані, які зберігаються на жорсткому диску комп’ютера користувача і 
містять інформацію про користувача. Куки дозволяють нам впізнавати ім’я і пароль 
користувача, щоб Вам не потрібно було щоразу вводити ці дані, відвідуючи наш сайт. За 
автоматичним налаштуванням більшості інтернет-огладячів користувач одержує 
повідомлення, яке дозволяє прийняти куки або повністю відключити їх. Однак, відключивши 
куки, Ви не зможете користуватися різними можливостями, які доступні іншим відвідувачам 
сайту. 

Договірне обмеження відповідальності 

ТЄД не несе відповідальність за збитки або шкоду, що може виникнути в результаті або 
супроводжувати користування нашими сайтами, наприклад, через: 

• користування або недоступність наших сайтів; 

• користування або недоступність інших сайтів, на які користувач перейшов з 
нашого сайту; 

• неспроможність сайту вивести на екран все так, як бажає користувач; 

• помилку на наших сайтах; 

• тимчасову недоступність наших сайтів; 

• псування наших сайтів; 

• затримку виконання вказаних дій на наших сайтах; 

• комп’ютерний вірус або перебої на лінії. 

Ми не несемо відповідальності навіть у випадку, якщо не звернули увагу на помилку або 
були попереджені про помилку. 

Переходи на інші сайти 

На нашому сайті можуть розміщуватися переходи на інші сайти. Такі переходи не слід 
приймати, як ухвалення, підтвердження або погодження з інформацією або ресурсами, 
запропонованими на сайтах, на які користувач перейшов з нашого сайту. Будь ласка, зверніть 
увагу на те, що Товариство Євангелізації Дітей не несе відповідальність за політику 
конфіденційності подібних інших сайтів. Просимо користувачів бути обережними, коли вони 
переходять на інші сайти, і читати політику конфіденційності кожного іншого сайту, на якому 
збирають будь-яку особисту інформацію. 

Попередження про зміни 

За нами залишається право змінювати подану політику конфіденційності у будь-який час. 
Якщо ми приймемо рішення змінити політику конфіденційності, зміни будуть опубліковані 
на наших сторінках, пов’язаних з політикою конфіденційності. Це необхідно для того, щоб 
наші користувачі завжди знали, яку інформацію ми збираємо, як ми її використовуємо, і за 
яких обставин видаємо (якщо таке трапляється). 

 


