Умови використання

Умови використання
Про АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери» зареєстроване в Україні, ЄДРПОУ
26296883, за адресою: вул. Жилянська 5/60, оф. 1, 01033 Київ, Україна.
Будь-яке посилання на ВКП або Фірму слід розуміти, як посилання на Юридичну фірму «Василь Кісіль і
Партнери».

Правове застереження
Цей веб-сайт адмініструється Юридичною фірмою «Василь Кісіль і Партнери» та належить їй.
Інформація, розміщена на Сайті, максимально перевіряється на точність та достовірність. Матеріали
цього Сайту надають виключно загальну інформацію та не містять юридичних або інших професійних
консультацій. Для отримання правової допомоги просимо надіслати запит із відповідним зверненням до
наших юристів.
Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери» не несе відповідальності за будь-яку дію, яку було вчинено
або не вчинено в результаті отримання матеріалу, доступного на цьому Сайті.

Попередження про авторське право
Василь Кісіль і Партнери © 2020
Всі права застережені.
Окремі користувачі можуть мати доступ та завантажувати матеріали, які складають зміст цього Сайту.
Таке відтворення дозволяється виключно на тимчасовій основі для доступу до інформації, яка складає
зміст цього Сайту.
Інформація та матеріали на цьому Сайті захищені авторським правом та не можуть бути копійовані,
використані або відтворені будь-якою третьою особою без нашого письмового дозволу.

Умови використання електронних повідомлень
Електронні повідомлення від Фірми та приєднані до них файли є конфіденційними та охороняються
законом. Якщо Ви не є адресатом, будь-яке розкриття, відтворення, розповсюдження або розголошення
чи використання такого повідомлення є суворо забороненим. Якщо Ви отримали таке повідомлення
внаслідок помилки, просимо негайно повідомити відправника та видалити це повідомлення.
Безпека чи відсутність помилок в електронному повідомленні не можуть бути гарантовані, оскільки
інформація може бути перехоплена, спотворена, втрачена, знищена, доставлена із запізненням чи в
неповному вигляді, або містити віруси. З урахуванням цього відправник не бере на себе відповідальності
за будь-які помилки чи упущення в цьому повідомленні, що виникають внаслідок передачі електронним
зв'язком. Для перевірки правильності інформації, будь ласка, запросіть паперову копію документу.
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Якщо Ви отримаєте електронне повідомлення від Фірми, яке носить маркетинговий характер, у ньому
також буде запропонована опція автоматичної відмови від цієї конкретної розсилки (кнопка
«відмовитися») або від усіх маркетингових розсилок Фірми. Будь ласка, дотримуйтеся інструкцій,
зазначених в електронному повідомленні. Якщо Ви отримали небажану кореспонденцію від Фірми,
просимо відправити її копію на адресу nomorecontact@vkp.ua.
Будь ласка, зверніть увагу, що відповідь на одну з маркетингових розсилок ВКП або аналогічна
комунікація в інший спосіб не стане приводом для початку ділових відносин з нами. Просимо не
відправляти нам жодної інформації, яка вважається конфіденційною або таємницею, до того моменту,
поки ми офіційно не погодимося представляти Ваші інтереси щодо відповідного питання. Будь-яка
інформація, відправлена нам, перш ніж ми погодимося представляти Ваші інтереси, не може бути
захищена від розголошення.

Меморандум
Меморандум та будь-які додатки до нього призначені виключно для використання адресатом і можуть
містити конфіденційну або захищену законом інформацію. Якщо Ви не є адресатом, цим попереджуємо,
що будь-яке розголошення, відтворення, копіювання, поширення, розповсюдження чи використання
іншим чином цих документі категорично заборонено і може мати наслідком цивільну та/або кримінальну
відповідальність згідно чинного законодавства. Якщо Ви отримали ці документі в результаті помилки,
просимо негайно повідомити нас по телефону, факсом або електронною поштою, і ми забезпечимо
повернення нам цих документів без будь-яких витрат для Вас.

Політика конфіденційності
Фірма поважає конфіденційність Ваших даних. Ця Політика охоплює питання збору, використання,
розголошення, передачі та зберігання Ваших персональних даних. Для цілей цієї Політики термін
«персональні дані» означає будь-які відомості про фізичну особу, яка ідентифікована чи може бути
ідентифікована.

Які дані ми збираємо?
Ми збираємо наступні персональні дані про відвідувачів веб-сайту Фірми, клієнтів, потенційних клієнтів,
потенційних співробітників та третіх осіб:

Загальна інформація – ім’я, номер телефону, поштова та електронна адреса, інші контактні дані;
Реєстраційна інформація – запити на розсилку новин/публікацій, реєстрація на заходи/семінари, які
організовує Фірма;

Інформація про кандидатів – персональні дані осіб, що надсилають свої резюме через Сайт;
Інформація про клієнтів та потенційних клієнтів – ім’я, номер телефону, електронна адреса, посада,
компанія та інші персональні дані про особу, що подає запит, а також інформація, що міститься в самому
запиті.
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Інформація про пристрої – IP-адреса, унікальний ідентифікатор пристрою та інша інформація, пов’язана
з використанням даного Сайту за допомогою електронного пристрою.

Коли ми збираємо персональні дані?
Ми отримуємо та збираємо персональні дані, коли Ви використовуєте функції Сайту, зокрема:
•

надсилаєте запит на отримання юридичної консультації за допомогою Сайту;

•

надсилаєте резюме або шукаєте можливості працевлаштування за допомогою Сайту;

•

підписуєтесь на розсилку новин та публікацій Фірми;

•

реєструєтесь на заходи/семінари, що організовує Фірма.

Просимо звернути увагу, що саме використання Сайту не тягне за собою обробку (зокрема, збирання)
персональних даних відвідувача.
При обранні послуги, запропонованої Сайтом, Вам будуть чітко вказані поля, обов’язкові для
заповнення, де потрібно вписати ту мінімальну кількість інформації, яка буде необхідна для надання
відповідної послуги.

Як використовуються Ваші персональні дані?
Фірма збирає Ваші персональні дані з метою:
•

надання юридичної консультації і відповіді на запит, надісланий за допомогою Сайту;

•

опрацювання інформації, наданої особою, яка подає запит на отримання правової допомоги;

•

забезпечення безпеки та ефективного функціонування Сайту, покращення та спрощення
процедури його використання;

•

виявлення та запобігання шахрайству та іншим шляхам неправомірного використання Сайту;

•

надання інформації щодо подій, заходів та послуг, які, на нашу думку, можуть Вас зацікавити,
зокрема: проведення семінарів та конференцій, представлення прес-релізів, надання інформації
щодо змін в команді Фірми, розширення сфери послуг тощо;

•

сприяння працевлаштуванню кандидатів на Фірмі.

Як довго ми зберігаємо Ваші персональні дані?
Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для виконання цілей, викладених
у цій Політиці, за винятком випадків, коли законом встановлено більшу тривалість зберігання.

Хто може отримати доступ до Ваших персональних даних?
Фірма дуже серйозно ставиться до захисту Ваших персональних даних. Ми захищаємо Ваші персональні
дані задля збереження конфіденційності та цілісності, запобігання несанкціонованому використанню або
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розголошенню Ваших персональних даних та захисту Ваших персональних даних від втрати,
несанкціонованого доступу, зміни та знищення.
Передача персональних даних здійснюється виключно за Вашою згодою. Ми не продаємо персональні
дані третім особам, а також не поширюємо їх в цілях маркетингу.
Просимо звернути увагу, що Ваші персональні дані можуть бути розкриті у випадках, передбачених
законом, зокрема за рішенням суду, з метою запобігання шахрайства та інших злочинів тощо. Ми також
залишаємо за собою право на розкриття Ваших персональних даних третім особам з метою належного
надання послуг, які Ви обрали.

Використання файлів cookies
Файли cookies дозволяють отримати інформацію про те, з якою метою відвідувач використовує Сайт, з
якої Інтернет-сторінки відвідувач перейшов на Сайт, які сторінки він відвідав до цього, а також загальну
кількість відвідувачів.
Ми використовуємо файли cookies та аналогічні технології, щоб враховувати Ваші уподобання,
аналізувати продуктивність нашої роботи, підтримувати функціональну діяльність Сайту, відстежувати
дані трафіку, протидіяти шахрайству, а також для інших законних цілей.
Ви маєте можливість обмежити в Інтернет-браузері використання файлів cookies для веб-сайтів, які Ви
відвідуєте, заблокувавши деякі чи всі файли cookies або видаливши файли cookies, які були встановлені
раніше. Просимо звернути увагу, що у випадку такого обмеження окремі функції Сайту можуть
виявитися недоступними.
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