«АККОРДГРУП» (далі також – «Компанія») вважає своїм обов'язком захищати
конфіденційність та недоторканість наданої їй інформації. У зв'язку з цим Компанія
зобов'язується забезпечити необхідний захист і належне використання персональних даних
(також – "персонально ідентифікована інформація" або "ПІІ"), що отримується через веб-сайти
Компанії.
Як правило, ми збираємо тільки ті персональні дані, які користувачі наших веб-сайтів надають
нам у добровільному порядку, з метою надання їм інформації та (або) послуг або інформування
їх про наявні можливості працевлаштування. Просимо уважно ознайомитися з цією Політикою
конфіденційності Компанії (далі – "Політика конфіденційності"), щоб отримати більш повне
уявлення про прийнятий в Компанії порядок збирання, використання, передачі та захисту
отриманих персональних даних.
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1. Інформація, яку ми збираємо
Ми отримуємо персональні дані про Вас, якщо ви надаєте їх нам за власним бажанням –
наприклад, для того, щоб відправити повідомлення на поштові скриньки або зареєструватися
з метою отримання тих чи інших послуг. У деяких випадках Компанія вже може мати надані
вами персональні дані (наприклад, якщо ви є колишнім працівником Компанії). Коли ви
проходите реєстрацію або направляєте до Компанії персональні дані, ми будемо
використовувати ці дані відповідно до цієї Політики конфіденційності. Ваші персональні дані
не використовується в будь-яких інших цілях, за винятком випадків, коли ми отримуємо від
Вас дозвіл на їх використання в інших цілях або коли таке використання потрібне в
обов'язковому порядку або допускається законом або професійними стандартами.
В окремих випадках, коли ви реєструєтесь для отримання певних послуг, ми збережемо –
тимчасово – вашу електронну адресу до моменту отримання підтвердження інформації, яку ви
повідомили нам по електронній пошті.
2. Правові підстави для використання отриманих персональних даних
Як правило, Компанія проводить збір тільки тих персональних даних, які необхідні для
виконання вашого запиту. Якщо у нас виникне необхідність отримати додаткові відомості, вам
буде повідомлено про це під час збору даних.

З метою дотримання вимог чинного законодавства, яке дозволяє нам обробляти персональні
дані за умови, що у нас є для цього законні підстави, ми будемо керуватися однією з таких
умов обробки:


Виконання договору: обробка Ваших персональних даних необхідна для виконання
наших зобов'язань за договором;



Встановлений законом обов'язок: ми зобов'язані обробляти ваші персональні дані з
метою виконання встановленого законом обов'язку, наприклад, зберігання записів для
цілей оподаткування або надання інформації тому чи іншому державному або
правоохоронному органу;



Законні інтереси: в окремих випадках ми будемо обробляти інформацію про Вас, коли
така обробка входить до сфери наших законних інтересів в процесі ведення законної
діяльності і яка необхідна для її подальшого ведення, за умови, що подібна обробка
інформації не порушує ваші інтереси; або



Ваша згода: ми можемо запитати у Вас індивідуальну згоду на обробку того чи іншого
блоку Ваших персональних даних, при цьому обробка Ваших персональних даних
буде проводитися лише за умови отримання Вашої згоди. Ви маєте право будь-коли
відкликати свою згоду, звернувшись до Компанії за адресою info@accord-group.com
та вказавши мету, з якою ваші контактні дані були нам надані.

Прикладами згаданих вище законних інтересів є:


Надання інформації та (або) послуг особам, які відвідують наш веб-сайт, або
інформування про наявні можливості працевлаштування.



Запобігання шахрайства або злочинної діяльності та захист наших ІТ-систем.



Збереження індивідуальних налаштувань і параметрів користувачів наших веб-сайтів, а
також поліпшення функціональних характеристик і підвищення ефективності вебсайтів Компанії.



Здійснення маркетингової діяльності та аналіз її результатів.



Виконання наших зобов'язань в сфері корпоративної та соціальної відповідальності.



Дотримання вимог законодавства та розпоряджень регулюючих органів.



Передача персональних даних іншим пов'язаним компаніям для цілей здійснення
внутрішньої адміністративної діяльності, як зазначено в Розділі 2.1. цієї Політики
конфіденційності.

3. Ваші права
При обробці Компанією Ваших персональних даних ви маєте такі права:


Доступ і виправлення неточностей: Ви маєте право на доступ до своєїх персональних
даних. Документ, на підставі якого такий доступ надається, називається «Запит
суб'єкта персональних даних на отримання доступу». Якщо надання вам
персональних даних передбачено вимогами чинного законодавства, такі дані будуть
надані вам безкоштовно. До надання вам персональних даних ми можемо запросити у
Вас надати підтвердження особи і необхідний обсяг відомостей про характер
взаємодії між нами, на підставі яких ми зможемо ідентифікувати ваші персональні
дані. Якщо ваші персональні дані, які зберігається у нас, некоректні, Ви маєте право
звернутися до нас із запитом про виправлення неточностей.

Незгода з обробкою: Ви маєте право заявити про свою незгоду з обробкою Ваших
персональних даних, якщо ми, на вашу думку, не маємо права в подальшому їх
використовувати.
 Інші права: Ви маєте право вимагати видалення Ваших персональних даних, якщо
вважаєте, що термін їх зберігання невиправдано перевищено, а також - за певних
обставинах - вимагати, щоб їх обробка проводилася в обмеженому обсязі, і (або)
отримувати інформацію про Ваші персональні дані, які ми зберігаємо в електронному
вигляді.
Ви можете направити запит і реалізувати перераховані вище права, зв'язавшись з Компанією
за адресою info@accord-group.com і вказавши мету, з якою надали нам свої контактні дані, а
ми зі свого боку докладемо всіх можливих для реалізації зусиль для виконання вашого запиту
за умови, що він не суперечить чинному законодавству і професійним стандартам.
4. Інформаційна безпека і збереження даних


В Компанії прийняті і діють заходи та політика забезпечення безпеки, покликані захистити
персональні дані від втрати, несанкціонованого використання, модифікації або видалення.
Разом з тим, у світлі всіх існуючих загроз інформаційної безпеки надати абсолютну гарантію
збереження персональних даних неможливо, навіть незважаючи на всі зусилля, які Компанія
докладатиме. Зі свого боку ми робимо все можливе для того, щоб доступ до Ваших
персональних даних мали тільки ті особи, яким він необхідний для виконання службових
обов'язків. Особи, які мають доступ до персональних даних, зобов'язані дотримуватися їх
конфіденційності.
Ми намагаємося зберігати персональні дані протягом лише того періоду часу, протягом якого
вони необхідні нам для:
а) виконання запитів особи, або,
б) виконання вимог законодавства, регулюючих органів, внутрішньої адміністративної
діяльності або внутрішньої політики,
в) або до моменту, коли така особа звертається до нас із запитом про видалення таких даних.
Термін зберігання таких даних буде залежати від конкретних подій і обставин, з урахуванням
яких проводився збір інформації, однак відповідно до вимог підпунктів а) - в) вище
персональні дані будуть зберігатися не довше, ніж належить, відповідно до застосовуваного
законодавства.
5. Автоматичний збір персональних даних
У деяких випадках Компанія та провайдери послуг, з якими вона працює, використовують
технологію cookies, веб-маяки та інші технології для автоматичного збору окремих видів
інформації під час вашого онлайн-відвідування сайтів Компанії або в процесі обміну з вами
електронними повідомленнями. Збір такої інформації дозволяє нам зберігати індивідуальні
налаштування та параметри користувачів наших веб-сайтів, покращити функціональні
характеристики веб-сайтів Компанії, зробити їх більш зручними для користувачів і в цілому
підвищити їх ефективність, а також оцінити продуктивність нашої маркетингової діяльності.
5.1. IP-адреса
IP-адреса являє собою номер, що присвоюється вашому комп'ютеру при кожному виході в
інтернет. Він дозволяє комп'ютерам і серверам розпізнати один одного і обмінюватися
інформацією. IP-адреси відвідувачів наших сайтів будуть використовуватися для цілей
інформаційної безпеки та діагностики системи. У більшості випадків така інформація буде

використана в агрегованому вигляді для проведення аналізу тенденцій використання сайтів та
їх ефективності.
5.2. Технологія cookies
Зазвичай Cookie являє собою файл, що розміщується на Вашому комп'ютері або пристрої, що
підключений до інтернету, кожен раз, коли ви заходите на наш сайт. Це дозволяє сайту
запам'ятати ваш комп'ютер або пристрій. Крім того, технологія cookies може
використовуватися і в інших цілях.
Інформаційний банер, що з'являється на деяких з наших веб-сайтів, буде запитувати вашу згоду
на збір cookies. Нижче наводиться опис категорій cookies, які збираються на наших веб-сайтах,
і опис впливу Вашої згоди на роботу деяких елементів сайтів в ході їх використання:










Обов’язково необхідні cookie: Обов’язково необхідні cookie потрібні для пересування
користувачів сайтом і використання його елементів, таких як вхід в захищені розділи
сайту. Ці файли cookie повинні бути активовані. В іншому випадку сайт не буде
функціонувати належним чином.
Експлуатаційні файли cookie: Експлуатаційні файли cookie використовуються для
збору інформації з метою поліпшення роботи сайту. Ви можете управляти своєю
згодою на використання експлуатаційних файлів cookie за допомогою банера cookie,
або налаштувавши Ваш браузер (зазвичай це можливо через меню браузера
«Інструменти і переваги») на відхилення файлів cookie.
Функціональні файли cookie: Функціональні файли cookie використовуються, щоб
відстежувати вподобання користувача, і залежно від них змінюють роботу або
зовнішній вигляд сайту. Ви можете відмовитися від використання цих файлів cookie,
але це вплине на вашу взаємодію з сайтом, і вам може знадобитися повторно вибирати
деякі параметри при кожному відвідуванні сайту. Ви можете управляти своєю згодою
на використання функціональних файлів cookie за допомогою банера cookie, або
налаштувавши ваш браузер (зазвичай це можливо через меню браузера «Інструменти
і переваги») на відхилення файлів cookie.
Цільові або рекламні файли cookie: Цільові файли cookie використовуються для
відображення вмісту сайтів відповідно до Ваших інтересів. Вони також можуть
використовуватися для обмеження кількості показів деяких маркетингових
матеріалів, а також для оцінки їх ефективності. Якщо Ви не надасте згоду на
використання цільових файлів cookie, Ваш комп'ютер або пристрій з виходом в
інтернет не буде відслідковуватися в рекламних цілях.
Файли cookie соціальних мереж: Файли cookie соціальних мереж налаштовуються для
доданих на веб-сайт служб соціальних мереж, які дозволяють вам ділитися нашими
матеріалами з друзями та іншими користувачами. Такі файли здатні відстежувати
ваші дії в браузері на інших веб-сайтах і збирати дані про Ваші вподобання. Це може
вплинути на матеріали і повідомлення, які ви бачите на інших веб-сайтах, що
відвідуєте. Якщо Ви не схвалите використання цих файлів cookie, то, можливо, ви не
зможете використовувати такі інструменти обміну матеріалами або вони не будуть
відображатися для Вас.

Ви можете управляти своєю згодою на використання цільових файлів cookie за допомогою
банера cookie, або налаштувавши Ваш браузер (зазвичай це можливо через меню браузера
«Інструменти і переваги») на відхилення файлів cookie.
Незважаючи на те, що більшість браузерів приймають cookies автоматично, ви можете
налаштувати свій браузер таким чином, щоб тільки ви вирішували, чи прийняти cookie-файл

або ж заблокувати його (див. Меню «Інструменти» або «Налаштування» вашого браузера).
Видалити cookie-файли зі свого пристрою ви можете в будь-який час. При цьому необхідно
пам'ятати, що, якщо ви не приймаєте cookies, деякі функції сайту можуть бути втрачені.
Більш детальну інформацію про управління cookies можна знайти в довідковому файлі вашого
браузера або на спеціалізованих сайтах, наприклад www.allaboutcookies.org.
Ви можете більш детально ознайомитись із списком видів cookies, що використовуються на
наших веб-сайтах за посиланням.
Інструменти та віджети сторонніх розробників будуть час від часу використовуватися на
наших індивідуальних веб-сторінках з метою надання онлайн-відвідувачам додаткових
можливостей. У цьому випадку на вашому пристрої будуть розміщуватися cookie-файл, який
зробить більш зручним використання інструментів і віджетів та належним чином відобразить
на наших веб-сторінках процес вашого спілкування з іншими користувачами.
Самі по собі cookies не повідомляють нам вашу електронну адресу і не ідентифікують Вас
будь-яким іншим чином. У своїх аналітичних звітах ми будемо використовувати інші
ідентифікатори, в тому числі IP-адреси, але тільки для цілей визначення кількості унікальних
користувачі наших веб-сайтів і збору інформації про їх географічне розташування, а не для
ідентифікації окремих користувачі наших веб-сайтів.
5.3. Інтернет-сервіс Google Analytics
Компанія використовує інтернет-сервіс Google Analytics. Детальну інформацію про
використання
Компанією
Google
Analytics
ви
знайдете
тут: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Щоб надати відвідувачам веб-сайту більше варіантів вибору щодо способів збору їх даних
інтернет-сервісом Google Analytics, Google розробив додатковий браузер Google Analytics Optout Browser Add-on. Додатковий браузер зв'язується з Google Analytics JavaScript (ga.js), щоб
інформація про відвідування веб-сайту не надходила в Google Analytics. Додатковий браузер
Google Analytics не перешкоджає надходженню інформації на сам веб-сайт або в інші служби
веб-аналітики.
5.4. Веб-маяки (технологія web beacon)
Веб-маяк (web beacon) – це невеликий графічний файл на веб-сторінці, який можна
використовувати для отримання певної інформації з вашого комп'ютера, таку як IP-адреса,
тривалість вивчення змісту веб-сторінки, тип браузера, а також наявність cookies, раніше
створених тим самим сервером. Компанія використовує зазначені веб-маяки в суворій
відповідності до чинного законодавства.
Компанія або організації – провайдери послуг будуть використовувати веб-маяки з метою
проконтролювати ефективність роботи веб-сайтів третіх осіб, що надають нам послуги в
області найму персоналу або маркетингові послуги, або з метою збору агрегованих
статистичних даних про користувачі наших веб-сайтівв сайту і управління cookies.
У Вас є можливість відключати деякі веб-маяки шляхом блокування пов'язаних з ними cookies.
У цьому випадку веб-маяк зможе зареєструвати анонімне відвідування з Вашої IP-адреси, але
інформація в cookie записана не буде.
5.5. Віджети та додатки в соціальних медіа
У більшості випадків веб-сайти Компанії будуть передбачати можливість обміну інформацією
через сторонні додатки в соціальних медіа, такі як кнопка Like в Facebook і віджет Twitter, а
також шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених в згаданих соціальних медіа. Додатки
соціальних медіа будуть збирати і використовувати інформацію про те, як Ви використовуєте

ресурси сайтів Компанії (більш детальна інформація про cookies наводиться в розділі «Обмін
інформацією в соціальних мережах» вище). Всі персональні дані, які Ви передаєте через такі
додатки в соціальних медіа, будуть зазвичай збиратися і використовуватися іншими
учасниками конкретного додатка, і такого роду взаємодія регулюється політикою щодо
дотримання конфіденційності компаній, що надають цю програму. Ми не контролюємо ці
компанії і не несемо відповідальності за те, як вони використовують Ваші персональні дані.
Крім того, на веб-сайтах Компанії будуть розміщуватися блоги, форуми, додатки для
краудсорсингу та інші додатки або сервіси (далі спільно - «елементи соціальних медіа»). Мета
цих елементів – сприяти передачі знань та обміну контентом. Всі персональні дані, зазначені
вами в елементі соціальних медіа Компанії, зазвичай передаватимуться іншим особам цього
елемента (якщо на момент їх збору не зазначається інше), за діяльністю та діями яких ми
зазвичай можемо здійснювати лише обмежений контроль або зовсім не маємо можливості
контролювати їх.
6. Обмін і передача персональних даних, що можуть бути ідентифіковані
6.1 Передача персональних даних серед пов'язаних осіб Компанії
Ми передаємо інформацію про Вас іншим пов'язаним особам Компанії в рамках міжнародних
проектів, коли у нас виникає обов'язок щодо дотримання вимог, передбачених законодавством
та нормативно-правовими документами інших країн світу, або коли дотримання таких вимог є
бажаним. Інші компанії, що пов’язані з Компанією, також надають нам і вам послуги,
наприклад, послуги хостингу та підтримки ІТ-додатків, організація певних форм страхування
відповідальності для Компанії і її клієнтів, виконання перевірок на предмет наявності
конфліктів інтересів з іншими клієнтами і перевірок відповідно до вимог законодавства про
протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, сприяння в наданні послуг в
рамках клієнтських проектів та інших послуг, покликаних забезпечити безперервний характер
діяльності Компанії.
6.2 Передача третім особам
Ми не передаємо персональні дані третім особам, за винятком тих випадків, коли це необхідно
для цілей нашої професійної діяльності, обробки Ваших запитів та (або) потрібно або
допускається законодавством або професійними стандартами. Сюди входять такі особи,
випадки та інстанції:
 Наші провайдери послуг: ми передаємо вашу персональні дані нашим стороннім
провайдерам послуг, таким як провайдери (ІТ) систем, послуг хостингу, послуг з
розрахунку заробітної плати, консультаційних послуг (юридичні консультанти), а
також провайдерам інших товарів і послуг. Компанія працює з провайдерами послуг,
яким ми можемо довірити обробку Ваших персональних даних. Компанія передає їм
персональні дані тільки за умови, що їх діяльність відповідає нашим високим
стандартам у сфері обробки даних і забезпеченню безпеки. Ми передаємо персональні
дані тільки в тому обсязі, в якому вони необхідні їм для надання послуг.
 У разі реорганізації Компанії або її продажу іншій організації: в більшості випадків
Компанія також буде розкривати персональні дані в зв'язку з продажем, поступкою або
іншою формою передачі будь-якої складової бізнесу Компанії, до якої така персональна
інформація відноситься.
 Суди загального права, арбітражні суди, правоохоронні або регулюючі органи:
Компанія буде розкривати персональні дані з метою підготовки відповідей на запити
судів загального права, арбітражних судів або правоохоронних органів, або якщо це
необхідно або доцільне в рамках дотримання чинного законодавства, рішень або



постанов судів загального права, арбітражних судів або нормативних документів
органів державної влади або органів, що регулюють професійну діяльність.
Аудиторські перевірки: розкриття персональних даних також буде потрібно для
забезпечення недоторканності даних або перевірки засобів захисту інформації та (або)
для розслідування або підготовки адекватної відповіді на претензію або загрозу
інформаційній безпеці.

Крім того, Компанія може передавати певні персональні дані за межі країни стороннім
організаціям, що працюють з нами або за нашим дорученням або діють від нашого імені, з
метою, зазначеною у цій Політиці конфіденційності. У цих випадках захист Ваших
персональних даних як і раніше здійснюватиметься відповідно до умов договорів, укладених
нами з цими організаціями. Компанія зобов'язується не передавати надані вами персональні
дані третім особам з метою її подальшого використання цими особами для цілей прямого
маркетингу. У більшості випадків Компанія буде зберігати персональні дані в межах України.
7. Діти
Компанія повністю усвідомлює важливість дотримання недоторканності приватного життя
дітей, особливо в середовищі спілкування каналами електронного зв'язку. Наші електронні
сайти не призначені для дітей віком до 14 років. Відповідно до нашої політики, ми ніколи не
проводимо цілеспрямований збір і зберігання інформації про осіб молодше 14 років, за
винятком збору і зберігання такої інформації в рамках виконання робіт з надання професійних
послуг.
8. Можливість вибору
В цілому ви не зобов'язані надавати нам будь-які персональні дані, проте Компанія вимагатиме
від Вас певні персональні дані для того, щоб ви могли отримати додаткові відомості про наші
послуги і заходи, що проводяться. Компанія також буде запитувати у Вас дозвіл для
використання Ваших персональних даних в певних цілях, а ви, відповідно, можете або дати
такий дозвіл, або відмовити в його наданні. Якщо Ви підписуєтеся на конкретні послуги або
інформаційні розсилки, наприклад, електронні новинні бюлетені, ви можете в будь-який
момент відмовитися від їх отримання, для чого дотримуйтесь інструкцій, включених в кожен
матеріал, що направляється вам. Якщо ви приймете рішення відмовитися від отримання
розсилок і (або) зробите запит видалити ваші дані, ми намагатимемося в найкоротші терміни
обробити ваш запит, однак для цього нам може знадобитися від Вас додаткова інформація.
Як зазначено в розділі «Технологія cookies» вище, якщо ви не хочете, щоб cookies відстежували
вашу навігацію нашим сайтом, ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб він
блокував усі cookies або попереджав Вас про відправку cookie-файлу. При цьому слід
пам'ятати, що в результаті блокування cookies деякі ресурси сайту можуть бути недоступні.
9. Посилання на інші веб-сайти
У більшості випадків веб-сайти Компанії будуть містити посилання на інші сайти, в тому числі
сайти, що підтримуються іншими пов'язаними компаніями, на які поширюються положення
інших документів про захист персональних даних, зазвичай відмінні від цієї Політики
конфіденційності. До розкриття будь-яких персональних даних ми рекомендуємо
користувачам ознайомитися з політикою конфіденційності, розміщеною на кожному веб-сайті.
Реєструючись на будь-якому веб-сайті Компанії і здійснюючи перехід під своїм обліковим
записом на веб-сайт, що підтримується іншою пов'язаною компанією, Ви погоджуєтеся на
використання Ваших персональних даних відповідно до Політики конфіденційності веб-сайту
Компанії, який Ви відвідуєте в даний момент часу.

10. Зміни, що вносяться до Політики конфіденційності
Компанія може час від часу вносити зміни в цю Політику конфіденційності, з тим щоб
відобразити чинний на конкретний момент часу порядок забезпечення збереження даних.
Кожного разу, коли ми будемо вносити зміни, у верхній частині цієї сторінки ми будемо
вказувати дату нової редакції. Для того щоб дізнатися, як саме Компанія забезпечує захист
Ваших персональних даних, ми рекомендуємо регулярно переглядати цю Політику
конфіденційності з метою пошуку та вивчення нових положень.
11 Питання щодо положень прийнятої політики і заходів щодо її дотримання
Компанія вважає своїм обов'язком захищати недоторканність Ваших персональних даних.
Якщо у Вас є будь-які питання або зауваження щодо нашої роботи з вашими персональними
даними, будь ласка, зв'яжіться з особою, яка відповідає за роботу з персональними даними в
Компанії, за адресою info@accord-group.com Ви також можете використовувати цю адресу для
повідомлення про будь-які проблеми, пов'язані з дотриманням нами Заяви про дотримання
конфіденційності. Ми підтвердимо факт отримання Вашого електронного повідомлення
протягом 14 днів і приймаємо заходи щодо вирішення проблеми, що у Вас виникла, протягом
одного місяця з моменту отримання відповідного електронного повідомлення. У разі, якщо
проблема виявиться складною або в конкретний момент часу ми будемо займатися вирішенням
відразу декількох проблем, ми повідомимо вам про те, що для вирішення Вашої проблеми буде
потрібно більше місяця, а також що ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб розв'язати
цю проблему протягом трьох місяців з моменту вашого першого повідомлення про неї.
Якщо отримана відповідь з тієї чи іншої причини Вас не влаштовує, ви можете звернутися зі
своїм питанням на більш високий рівень, до Відповідальної посадової особи із забезпечення
захисту персональних даних, направивши повідомлення електронною поштою за
адресою info@accord-group.com Ми можемо як прийняти до розгляду Ваш запит (і в цьому
випадку застосувати один із заходів, згаданих в розділі «Ваші права» вище), так і на законних
підставах відмовити в прийнятті його до розгляду.
У будь-якому випадку у Вас завжди є право подати скаргу до контролюючого органу, який
відповідає за захист персональних даних.

