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Privacy Policy
The Privacy Policy shall set forth the key principles that apply to the privacy of information
collected by us on live.adsider.com website.
The objective of this Privacy Policy is to notify the users about the types of information collected
on the website, means of storage and processing, and the purpose of its use and transfer.
Data and Personal Information Collection
Automatic data collection. Similarly to the majority of websites, we collect some data
automatically. Such information includes IP-addresses, search engine type, the name of an
Internet-provider, information about the page from which the user has entered the website and the
page from which the user left the website, data about the content viewed on our website (page
html, graphic materials, etc.), information about an operating system, date and time and other
information used for an analysis and site administration purposes.
Tracking technologies. Adsider.com and our partners use cookies and other technologies to
analyse trends, administer the website and track how the user navigates the website. We use
cookies that are small text files stored on the user’s computer. These files contain information of
non-personal nature about how you navigate the website. You can control the use of cookies on
the level of your browser; however, you should note that disconnecting a function of sending
cookie files may limit your website use capabilities.
We do not process this information either directly or otherwise and do not engage any third parties
to process such information to identify you.
We collect personal information such as e-mail directly when you fill out our online subscription
form on our website. The information you provide may be used for marketing purposes and to
inform you by email about the latest news, interviews and cases, our new products and products
from our partners.
We have social media pages on Facebook, Twitter and LinkedIn. Please note that facebook.com,
twitter.com and linkedin.com use their own privacy policies. Please read them at:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://twitter.com/ru/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footerprivacy-policy
Data Management
We give you an opportunity to access your non-personal data that we store, and to amend or delete
such data. You can prohibit the collection and use of your information at any time by using an opt-

out mechanism. We do not use information provided to us for any purposes other than those for
which such information was provided without your consent.
Pursuant to the GDPR, we provide the users in the EEA with a mechanism allowing them to receive
access to their information, download or delete it.
Data Safety
All the information is stored in accordance with generally accepted protection standards. We use
several secured data centres to store and process data. All the data is transmitted in an anonymized
and encrypted format.
We store your data in accordance with our legal obligations including in connection with dispute
resolution and ensuring the performance of our agreements.

Safety of Minors
The website is not intended for minor users. We act responsibly in connection with security
matters, specifically in connection with minors. Therefore, we ask the parents to explain to their
children the importance of using the Internet safely.
Changes in our Privacy Policy
Please note that we may amend our Privacy Policy. If we revise our Privacy Policy, we will publish
the changes on the valid policy page.

UA

Політика конфіденційності
Політика конфіденційності визначає основні принципи приватності інформації, що
збирається нами на сайті live.adsider.com.
Метою цієї політики конфіденційності є інформування користувачів про типи інформації,
що збираються, про способи її зберігання і обробки, мету її використання та передачі.
Збір даних та особистої інформації.
Автоматичний збір даних. Як і більшість веб-сайтів, ми збираємо деякі дані автоматично.
Ця інформація включає IP адреси, тип браузера, ім'я Інтернет-провайдера, дані про
сторінку, з якої користувач зайшов на сайт і про сторінку, з якої його покинув, дані про
переглянуті на нашому сайті контенти (HTML сторінки, графічні матеріали і т.д.), дані про
операційну систему, дату і час та іншу інформацію для аналізу та адміністрування сайту.

Технології трекінгу. Adsider.com і наші партнери використовують cookies та інші технології
для аналізу трендів, адміністрування сайту і трекінгу пересування користувача по сайту.
Ми використовуємо cookies, які є невеликими текстовими файлами, що зберігаються на
комп'ютері користувача. Ці файли зберігають інформацію неособистого характеру про ваше
пересування по сайту. Ви можете контролювати використання cookies на рівні вашого
браузера, але майте на увазі, що відключення функції відправки файлів cookie може
обмежити ваші можливості використання сайту.
Ми не обробляємо цю інформацію ні безпосередньо, ні опосередковано, ні за допомогою
третьої сторони, ні за відсутності такої, щоб ідентифікувати вашу особистість.
Ми збираємо особисту інформацію таку як e-mail безпосередньо при заповненні вами
онлайн форми на підписку на нашому сайті. Надана вами інформація може
використовуватися в маркетингових цілях та для інформування вас шляхом імейл-розсилок
про найактуальніші новини, інтерв'ю та кейси та наші нові продукти, та продукти наших
партнерів.
У нас є сторінки в соціальних мережах Facebook, Twitter та LinkedIn. Звертаємо вашу увагу,
що сайти facebook.com, twitter.com та linkedin.com використовують свою політику
конфіденційності. Будь ласка, ознайомтеся з ними за посиланням:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://twitter.com/ru/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footerprivacy-policy
Управління даними
Ми надаємо вам можливість отримати доступ до ваших неперсональних даних, які ми
маємо, змінити або видалити їх. У будь-який момент ви можете заборонити збір та
використання вашої інформації за допомогою механізму opt-out. Ми не використовуємо
надану нам інформацію з метою, інших від тих, для яких ця інформація була надана, без
вашої згоди.
Згідно з вимогами GDPR, ми надаємо користувачам в Європейській економічній зоні
механізм, який дозволить їм отримати доступ до їх інформації, завантажувати або видаляти
її.
Безпека даних
Вся інформація зберігається відповідно до загальноприйнятих стандартів захисту. Ми
використовуємо кілька дата-центрів з високим рівнем безпеки для зберігання і обробки
даних. Всі дані передаються тільки в анонімному і зашифрованому вигляді.
Ми зберігаємо ваші дані відповідно до наших зобов'язань перед законом, в тому числі для
врегулювання суперечок і забезпечення виконання наших угод.

Безпека неповнолітніх
Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Ми відповідально ставимся до
питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття. У зв'язку з чим, звертаємося
до батьків із закликом пояснити своїм дітям про важливість безпеки в Інтернеті.
Зміни в нашій політиці конфіденційності.
Зверніть увагу, що ми можемо вносити зміни в нашу політику конфіденційності. Якщо ми
переглядаємо нашу політику конфіденційності, ми публікуємо дані зміни на сторінці діючої
політики.

