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I. Загальні положення 
1.1. Політика конфіденційності (далі - Політика) розроблена відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» та інших чинних в Україні нормативно-
правових актів. 

1.2. Ця Політика визначає порядок обробки персональних даних ТОВ «ХАМЕЛЕОН 
СПОРТКЛУБ» (далі - Спортклуб) з метою захисту прав і свобод людини і громадянина при 
обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного 
життя, особисту і сімейну таємницю. 

1.3. Спортклуб у розумінні цієї Політики є володільцем та розпорядником персональних 
даних.  

 
II. Основні поняття, що використовуються у Політиці: 
2.1. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних 

в електронній формі.  
2.2. Веб-сайт - сукупність графічних й інформаційних матеріалів, а також програм для 

ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою: 
https://academy.chameleon.club  
2.3. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту за мережевою адресою: 

https://academy.chameleon.club 
2.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), 

що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких 
засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, 
зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, 
надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.  
2.5. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який 

ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.  
 
III. Умови обробки персональних даних 
3.1. Спортклуб обробляє персональні дані Користувача на підставі надання 

Користувачем згоди на обробку персональних даних. 
3.2. Користувач надає згоду на обробку персональних даних та погоджується з 

положеннями цієї Політики шляхом проставлення відмітки напроти положення «Я 
погоджуюсь з положеннями Політики конфіденційності» під час заповнення анкети та її 
відправлення на веб-сайті за мережевою адресою: https://academy.chameleon.club 

3.3. Спортклуб на підставі п.3.2. цієї Політики обробляє такі персональні дані: 
3.3.1. ПІБ. 
3.3.2. Номер телефону. 
3.3.3. Електрона пошта. 
3.3.4. Інформація про обраний вид спорту, з якого Користувач виявляє бажання 

пройти навчання. 
3.3.5. Інформація про попередній тренерський досвід. 
3.3.6. Вид спорту, в якому наявний тренерський досвід.  



3.3.7. Інформація про спосіб оплати. 
3.3.8. Інформація для підтвердження соціального статусу студента.  
 
3.4. В ході обробки персональних даних будуть здійснені наступні дії: збір; запис, 

систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, 
використання, передача (поширення, надання, доступ), видалення, знищення. 

3.5.  Персональні дані зберігаються у базі даних Спортклубу протягом року з моменту 
надання Користувачем згоди на обробку персональних даних. Після спливу одного року 
персональні дані будуть видалені з бази даних Спортклубу.  

3.6. Спортклуб має право передавати персональні дані Користувача третім особам 
виключно для виконання зобов’язань відповідно до Публічної оферти, що розміщена на 
веб-сайті за мережевою адресою: https://academy.chameleon.club, та у випадках, 
передбачених чинним законодавством України.  

 
IV. Мета обробки персональних даних 
4.1. Персональні дані відповідно до цієї Політики обробляються з метою надання послуг 

належним чином відповідно до положень Публічної оферти за мережевою адресою: 
https://academy.chameleon.club 

V. Права Користувача за цією Політикою 
5.1. Право на доступ до своїх персональних даних. Право отримати інформацію про стан 

обробки персональних даних, про цілі обробки, категорії персональних даних. Користувач 
має право зробити запит на отримання копії своїх персональних даних. 

5.2. Право на виправлення персональних даних. Право зробити запит на виправлення 
будь-якої інформації, яку Користувач вважаєте неточною, та доповнити інформацію, яку 
Користувач вважаєте неповною. 

5.3. Право на видалення персональних даних ( «право на забуття»). Право на видалення 
персональних даних Користувача  при певних обставинах, таких як: персональні дані 
більше не потрібні в зв'язку з цілями, для яких вони були зібрані або оброблені іншим 
чином; відкликання згоди, на якій заснована обробка; не існує інших юридичних підстав 
для обробки персональних даних. 

5.4. Право на трансфер персональних даних. Право вимагати передачу зібраних 
персональних даних іншій організації або безпосередньо Користувачу за певних умов. 

5.5. Направляти запит до Спортклубу Користувач має право через засоби зв’язку, що 
зазначені на веб-сайті за мережевою адресою: https://academy.chameleon.club 

5.6. Спортклуб має надати відповідь на запит Користувача протягом одного місяця. 
 
VI. Повідомлення про конфіденційність інших веб-сайтів 
6.1. Ця Політика розповсюджує свою дію лише на персональні дані, які збираються на 

веб-сайті за мережевою адресою: https://academy.chameleon.club 
6.2. Надання послуг відповідно до положень Публічної оферти, що розміщена на веб-

сайті за мережевою адресою: https://academy.chameleon.club, передбачає використання 
інших веб-сайтів. Обробка персональних даних на інших веб-сайтах здійснюється 
відповідно до положень Політик конфіденційності інших веб-сайтів.  

 
VII.  Забезпечення безпеки персональних даних  



7.1. Безпека персональних даних забезпечується шляхом реалізації правових, 
організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог 
чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.  

7.2. Спортклуб забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих 
заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб. 

 
VIII. Заключні положення  
8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються 

обробки його персональних даних, звернувшись до Спортклубу за допомогою засобів 
зв’язку, що розміщені на веб-сайті за мережевою адресою:  

8.2. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.  
8.3. Спортклуб залишає за собою право змінювати Політику.  
8.4. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена на веб-сайті за мережевою 

адресою: https://academy.chameleon.club 
 
Інформація про ТОВ «ХАМЕЛЕОН СПОРТКЛУБ» 

Адреса місцезнаходження:  
Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вул. Данилевського, будинок 6 
код ЄДРПОУ 44231094 
 
 
 


