ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ «МІСТ-КАБІНЕТУ», МОБІЛЬНОГО
ДОДАТКУ ТА САЙТУ https://meest-express.com.ua/ua/
Права й обов’язки ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» та Клієнта (далі за текстом разом –
Сторони), передбачені цією Політикою конфіденційності при використанні «МІСТ-кабінету»,
Мобільного додатку та Сайту https://meest-express.com.ua/ua/ (далі за текстом – Політика),
виникають з моменту реєстрації Клієнта та/або з моменту укладення договору між
Сторонами.
Дану Політику конфіденційності розроблено ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (надалі –
Meest Express) відповідно до вимог чинного законодавства з метою замовлення та
отримання послуг від Meest Express.
Шляхом реєстрації/входу/використання Сервісів Клієнт підтверджує, що ознайомлений та
погоджується

з

положеннями

циєї

Політики,

чинної

на

момент

реєстрації/входу/використання Сервісів та зобов’язується її виконувати.
Дана Політика конфіденційності доступна для ознайомлення при реєстрації/вході в «МІСТкабінет», при реєстрації/вході в Мобільний додаток та на офіційному сайті Meest Express
https://meest-express.com.ua/ua/ (далі за текстом – Сайт).
Meest Express зобов’язується поважати право на конфіденційність відвідувачів власного
Сайту та користувачів Мобільного додатку. Інформуємо Вас про те, що зареєструвавшись
в «МІСТ-кабінеті» на сайті https://meest-express.com.ua/ua/ ви надаєте згоду на обробку
персональних даних. Персональна інформація про кожного із наших Клієнтів надійно
зберігається в базі даних Meest Express та захищена згідно ЗУ «Про захист персональних
даних». Кожен із наших Клієнтів має вільний доступ до своїх особистих даних, має право їх
редагувати та право вимагати припинення обробки даних.
Відвідуючи, гортаючи, роблячи операції, або іншим чином використовуючи Сайт та/або
Мобільний додаток, Ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли і згодні з Політикою
конфіденційності в повному обсязі.
Ми використовуємо інформацію, яку отримуємо з метою:










Ідентифікації Вас на нашому Сайті
Обробки, виконання та доставки замовлень
Відстеження та підтвердження замовлень
Управління програмами лояльності, акціями та спеціальними пропозиціями
Маркетингу, опитування і реклами товарів та послуг
Проведення досліджень та аналізу
Створення і управління рахунками та оплатами
Забезпечення спілкування між нашими представниками та клієнтами
Покращення сервісу

Meest Express не продає та не дає в оренду Вашу інформацію третім особам. Ми можемо
ділитися цією інформацією з третіми сторонами для надання послуг від нашого імені, таких
як виконання та доставка замовлень.
Ми будемо зберігати Вашу інформацію до тих пір, поки існує Ваш обліковий запис та
активний Ваш рахунок.
Для клієнтів Meest Express ми використовуємо законні і розумні заходи безпеки для захисту
особистої інформації та відповідним чином обмежуємо доступ до неї. Ми використовуємо
різноманітні заходи безпеки для захисту он-лайнових трансакцій. Meest Express
використовує технологію шифрування даних для захисту Вашої особистої інформації та
інформації під час передачі даних.
Погоджуючись на використання Сервісів, Клієнт підтверджує, що поінформований про
обробку його персональних даних (збір, накопичення, обробку, зберігання, використання і
поширення) відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та надає
згоду на їх передачу третім особам.
Ви на власний розсуд та своєю доброю волею даєте дозвіл на прийом або припинення
прийому маркетингових або рекламних повідомлень електронною поштою, пряму поштову
розсилку, телефонних і мобільних маркетингових комунікацій.

