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ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» надає захист вашої конфіденційності та розробляє 

технології, які надають вам найпотужніший та безпечний досвід в Інтернеті. Ця Заява 

про конфіденційність поширюється на веб-сайт https://insurance-in.com/ та регулює збір 

та використання даних. Використовуючи веб-сайт https://insurance-in.com/, ви 

погоджуєтесь із практикою використання даних, описаною в цій заяві. 

 

Збір вашої особистої інформації 

 

ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» збирає особисту інформацію, таку як ваша електронна адреса, 

ім’я, домашня чи робоча адреса або номер телефону. ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП»  також 

збирає анонімну демографічну інформацію, яка не є унікальною для вас, наприклад, ваш 

поштовий індекс, вік, стать, уподобання, інтереси та вибране. 

 

Також є інформація про обладнання та програмне забезпечення комп'ютера, яке 

автоматично збирається. Ця інформація може включати: вашу IP-адресу, тип браузера, 

доменні імена, час доступу та посилаються адреси веб-сайтів. Ця інформація 

використовується ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» для функціонування послуги, для підтримки 

якості послуги та надання загальної статистики щодо використання веб-сайту 

https://insurance-in.com/. 

 

Будь ласка, майте на увазі, що якщо ви безпосередньо розкриєте особисту інформацію 

або конфіденційну інформацію через дошки оголошень, ця інформація може збиратися 

та використовуватися іншими.  

 

ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» пропонує вам переглянути положення про конфіденційність 

веб-сайтів, на які ви вирішите посилатись, щоб ви могли зрозуміти, як ці веб-сайти 

збирають, використовують та обмінюються вашою інформацією. ТОВ 

«ЕКОНІНВЕСТГРУП»  не несе відповідальності за заяви про конфіденційність або інший 

вміст на веб-сайтах за межами ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП». 

 

Використання вашої особистої інформації 

 

ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» збирає та використовує вашу особисту інформацію для 

керування веб-сайтом https://insurance-in.com/ та надання послуг, які ви запитували. ТОВ 

«ЕКОНІНВЕСТГРУП» також використовує вашу особисту інформацію для інформування 

про інші продукти чи послуги. ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП»  можуть також зв’язатися з вами 

за допомогою опитувань, щоб провести дослідження щодо вашої думки щодо поточних 

послуг чи потенційних нових послуг, які можуть бути запропоновані. 

 

ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» не продає, не орендує та не орендує свої списки клієнтів третім 

особам. ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» може час від часу звертатися до вас від імені зовнішніх 

ділових партнерів щодо конкретної пропозиції, яка може вас зацікавити. У цих випадках 

ваша унікальна особиста інформація (електронна пошта, ім’я, адреса, номер телефону) 

не передається третій стороні. Крім того, ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» можуть 

обмінюватися даними з надійними партнерами, щоб допомогти нам проводити 
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статистичний аналіз, надсилати вам електронну пошту, надавати підтримку клієнтів або 

організовувати доставку. Усім таким третім сторонам заборонено використовувати 

вашу особисту інформацію, крім надання цих послуг, і вони зобов'язані підтримувати 

конфіденційність вашої інформації. 

 

ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» не використовує та не розголошує конфіденційну особисту 

інформацію, наприклад расу, релігію чи політичну приналежність, без вашої згоди. 

 

 

ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» відслідковує веб-сайти та сторінки, які відвідують наші 

клієнти, щоб визначити, які послуги є найпопулярнішими. Ці дані використовуються для 

доставки персоналізованого контенту та реклами, поведінка яких свідчить про 

зацікавленість у певній тематичній області. 

 

Веб-сайти розкриють вашу особисту інформацію без попереднього повідомлення, лише 

якщо цього вимагає закон або якщо такі дії необхідні для: (а) відповідності законам чи 

дотримання юридичного процесу, (b) захісту прав чи майна ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП»; та 

(c) захисту особистої безпеки користувачів  

ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП»  або громадськості. 

 

Використання файлів cookie 

 

Веб-сайт https://insurance-in.com використовує «cookie», щоб допомогти вам 

персоналізувати ваш Інтернет-досвід. Файл cookie - це текстовий файл, який 

розміщується на жорсткому диску сервером веб-сторінок. Файли cookie не можна 

використовувати для запуску програм або доставки вірусів на комп'ютер. Файли cookie 

призначаються вам унікально, і їх може читати тільки веб-сервер у домені, який видав 

вам cookie. 

 

Однією з головних цілей cookie є надання зручності для економії часу. Мета файлу 

cookie - повідомити веб-серверу, що ви повернулися на певну сторінку. Наприклад, якщо 

ви персоналізуєте послуги ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» файл cookie допомагає службам 

згадати вашу конкретну інформацію при наступних візитах. Це спрощує процес запису 

ваших особистих даних, таких як адреси рахунків, адреси доставки тощо. Повернувшись 

на той самий веб-сайт ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» надану раніше інформацію, ви можете 

отримати, тож ви зможете легко користуватися послугами ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП», які 

ви налаштували. 

 

Ви маєте можливість приймати чи відхиляти файли cookie. Більшість веб-браузерів 

автоматично приймає файли cookie, але зазвичай ви можете змінити налаштування свого 

веб-переглядача, щоб відхилити файли cookie, якщо хочете.  

 

 

Безпека вашої особистої інформації 

 

Послуги ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП»  захищають вашу особисту інформацію від 

несанкціонованого доступу, використання чи розголошення. ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП»  

захищає особисту інформацію, яку ви надаєте, на комп'ютерних серверах у 

контрольованому та захищеному середовищі, захищеному від несанкціонованого 

доступу, використання чи розголошення. Коли особиста інформація (наприклад, номер 



кредитної картки) передається на інші веб-сайти, вона захищається за допомогою 

використання шифрування. 

 

Зміни до цієї Політики 

 

Служби ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» періодично оновлюватимуть цю Політику про 

конфіденційність, щоб відображати відгуки компанії та клієнтів. ТОВ 

«ЕКОНІНВЕСТГРУП»  рекомендує періодично переглядати цю заяву, щоб отримувати 

інформацію про те, як ТОВ «Страхове агентство» захищає вашу інформацію. 

 

Контактна інформація 

 

ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП»  вітає ваші коментарі щодо цієї Політики про 

конфіденційність. Якщо ви вважаєте, що ТОВ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» не дотримуються цієї 

Політики, зверніться на адресу insurancein.info.com@gmail.com. Ми застосуємо 

комерційно обґрунтовані зусилля для оперативного визначення та усунення проблеми. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНІНВЕСТГРУП» 

Ідентифікаційний код 39768488  

Місцезнаходження: 03148, м.Київ, вул.Тимофія Строкача, буд.1, оф.40 

Телефон Служби підтримки: +380 931618572 

E-mail: insurancein.info.com@gmail.com 
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