
Політика конфіденційності 
Конфіденційність користувачів є одним із головних пріоритетів для нас. Будь-яка 

особиста інформація, зазначена Вами (надалі також іменується як «користувач») 
на сайті www.baggage-club.com, а також дані про Вас, зібрані зовнішніми 

інструментами аналітики, використовується Навчальним клубом Baggage (надалі 
також «ми», «наш» і «сайт») виключно для надання послуг навчання та поліпшення 
сервісу загалом. Ми не передаємо і не продаємо особисті дані користувачів третім 

особам. 
 

Перед використанням сайту ознайомтеся, будь ласка, з правилами збирання та 
аналізу даних, наведених у нашій політиці конфіденційності. Ця політика 

поширюється на інформацію, отриману через сайт www.baggage-club.com, 
зокрема його мобільну версію, та не стосується даних, отриманих з інших джерел. 

 
Зверніть увагу: якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом цієї політики 

конфіденційності, будь ласка, залиште сайт. Надаючи свою особисту інформацію 
або продовжуючи використовувати сайт, Ви підтверджуєте, що згодні з 

правилами, наведеними у цьому документі. 
 

Загальні положення 

Використовуючи сайт www.baggage-club.com, включно з реєстрацією та/або 

придбанням будь-яких послуг, Ви даєте згоду на обробку персональних даних 
відповідно до правил, наведених у цій політиці конфіденційності. Ви також 

підтверджуєте, що: 
1. Досягли повнолітнього віку. 

2. Використовуючи особисту інформацію інших користувачів, Ви несете повну 
відповідальність за будь-які наслідки, які можуть виникнути через ці дії. 

3. Ви ознайомилися з цією політикою та приймаєте її без будь-яких винятків. 



Зверніть увагу: не зважаючи на те, що користувачі будь-якого віку можуть 
перебувати на сайті www.baggage-club.com, ми навмисно не збираємо і не 
обробляємо дані осіб, які не досягли повнолітнього віку. У разі якщо ми виявимо, 

що користувач до 18 років надав будь-яку інформацію, ми негайно повідомимо 
батьків або законного опікуна, а також видалимо ці дані. 

 

Збирання та аналіз даних 

Навчальний клуб Baggage збирає та обробляє дані, які Ви надаєте особисто, а 
також ті, які ми отримуємо автоматично внаслідок будь-якої взаємодії 

користувача із сайтом. 
 

Дані, які надає користувач 

Оформляючи підписку, купуючи товар та/або послугу, або співпрацюючи з нами 

будь-яким іншим чином, Ви передаєте нам особисту інформацію, як то електронна 
адреса, ім’я, обраний пакет навчання тощо, яку ми використовуємо для 

повноцінного надання послуг та їх поліпшення. Тип інформації, яку ми збираємо, 
залежить від формату та мети використання сайту користувачем. 

 
Ми також можемо використовувати ці дані для створення персоналізованої 

розсилки новин і пропозицій від Навчального клубу Baggage. Ви можете 
відписатися від розсилки в будь-який момент, перейшовши за відповідним 

посиланням в електронному листі від Навчального клубу Baggage або написавши 
нам на gbtemtsunik@gmail.com. 

 
Зверніть увагу: Ви можете відмовитися від надання інформації з будь-якої 

причини, приймаючи той факт, що певні товари та/або послуги нашого сайту 
можуть бути недоступні. Надаючи будь-яку особисту інформацію, 

 



Ви даєте згоду на збирання, обробку, використання та зберігання Ваших даних, 
згідно з правилами, наведеними у цій політиці конфіденційності. 

 

Дані, які ми збираємо автоматично 

Під час кожної взаємодії з сайтом інструменти аналітики збирають різну 
інформацію про користувачів та їхні дії. Подібна інформація містить демографічні 

дані, історію переглянутих сторінок та/або використання певних елементів на 
сайті. Навчальний клуб Baggage аналізує ці дані з метою поліпшити навігацію, 

контент і послуги та/або товари, які пропонуються на сайті. Ми також 
використовуємо отриману інформацію задля ретаргетингу у соціальних мережах. 

 
У процесі збирання та аналізу даних можуть бути використані зовнішні 

платформи, як то Google Analytics та/або Hotjar. Навчальний клуб Baggage не несе 
відповідальності за політику конфіденційності та використання файлів cookie 

третіми особами. 
 

Зверніть увагу: для того щоб заборонити Google Analytics відстежувати та 
зберігати Ваші дані та дії на різних сайтах, перейдіть за посиланням: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Використання даних 

Навчальний клуб Baggage гарантує нерозголошення особистих даних 
користувачів за винятком випадків, наведених далі: 

1. Випадків, передбачених чинним законодавством. 
2. Будь-які порушення правил, наведених у цій політиці конфіденційності. 

 
Доступ до особистих даних користувачів мають особи, які залучені до процесу 

виконання замовлення, а також надання рекламної та/або іншої інформації. 
 



Час від часу ми можемо залучати зовнішніх фахівців для поліпшення послуг/товарів 
та/або сайту загалом. Ці фахівці мають право використовувати особисті дані 

користувачів виключно в межах цієї політики конфіденційності. 
 

Ваші права щодо особистих даних 

У цій політиці конфіденційності описані методи збирання та аналізу особистої 

інформації користувачів, а також види даних, які ми використовуємо. Ви у будь-
який момент можете: 

1. Запросити доступ до інформації, яку ми зберігаємо про Вас. 
2. Змінити, доповнити або видалити інформацію про Вас і Вашу активність на 

сайті www.baggage-club.com. 
 

Для того щоб отримати доступ до особистої інформації, напишіть нам на 
gbtemtsunik@gmail.com. 

 

Захист даних 

Навчальний клуб Baggage вживає всіх належних заходів для захисту особистих 
даних наших користувачів. Незважаючи на ці дії, ми рекомендуємо користувачам 

самостійно вжити необхідних заходів безпеки для захисту особистої інформації. 
 

Зберігання даних 

Ми зберігаємо особисті дані користувачів доти, доки це необхідно для надання 

наших послуг, виконання правових зобов’язань та/або вирішення спорів. 
 

Політика використання файлів cookie 

Навчальний клуб Baggage використовує файли cookie на 

www.baggage-club.com, включно з мобільною версією, для того, щоб оцінити 
роботу сайту та поліпшити його функціонал і досвід взаємодії користувачів.  

 



За необхідності Ви у будь-який момент можете змінити налаштування Вашого 
браузера, щоб видалити або заблокувати доступ до файлів cookie. Проте у такому 

випадку деякі функції сайту можуть бути недоступні під час повторного 
відвідування. 

 
Зверніть увагу: використовуючи наш сайт, Ви погоджуєтеся з політикою 

використання файлів cookie. Ця політика є невід’ємною частиною чинної політики 
конфіденційності. 

 

Файли cookie 

«Cookies» – це фрагменти даних, які сайт зберігає на Вашому пристрої під час 
відвідування. Ці дані використовуються для зберігання вподобань і особистих 

налаштувань користувачів, як то вибір мови сайту, з метою зробити сайт 
зручнішим для Вас. 

 
Зверніть увагу: файли cookie зберігають Ваші вподобання та іншу інформацію, але 

у них немає доступу до особистої інформації на Ваших пристрої. 
 

Заключні положення 

Періодично ми можемо вносити зміни до цієї політики конфіденційності та 

використання файлів cookie. Такі оновлення набувають чинності з моменту 
публікації на цьому сайті. Продовжуючи використовувати цей сайт після оновлення 
політики, Ви погоджуєтеся з новими змінами. У разі якщо ми внесемо суттєвих 

змін на сайт, ми попередимо Вас під час повторного відвідування сайту та/або в 
електронному вигляді. 

 
Зверніть увагу: наш сайт може містити посилання на зовнішні сайти або додатки. 

Навчальний клуб Baggage не несе відповідальності за збирання, використання та 
зберігання особистих даних третіми особами. Незважаючи на це, ми завжди 

прагнемо покращити Ваш досвід взаємодії з нашим сайтом і будемо раді отримати 
будь-які побажання та рекомендації. 

 



Виникло питання? 

Якщо Ви хочете поставити запитання або внести пропозицію, напишіть нам на 

gbtemtsunik@gmail.com. 
 

Дата оновлення документа: 1 лютого 2021 р. 
 

З повагою, 

Навчальний  клуб Baggage 


