
ТЕРМІНИ І УМОВИ  

1.Використовуючи цей Сайт, Ви погоджуєтесь з умовами  його використання. 

Доступ і використання Сайту підпорядковуються наступним умовам використання і всім діючим 

законам і регламентам.  

Отримуючи доступ і використовуючи сайт, ви приймаєте, без будь-яких обмежень або 

застережень, ці умови та прийміть до відома що будь-які угоди між Вами і Ascendis замінюються 

положеннями цих Умов використання. Якщо Ви не погоджуєтесь, не  приймаєте без обмежень або 

застережень умови користування сайтом, ви не повинні користуватись веб-сайтом, його змістом 

або послугами.  

2. Власність на зміст 

Сайт і вся інформація, яку він містить, включаючи, без обмеження, всі тексти і зображення 

("Зміст") є власністю  і захищені авторським правом  (copyright)  ТОВ Ascendis 

Consulting ТОВ („Ascendis”) або партнерів Ascendis, зі всіма правами, за виключенням випадку коли 

інше не зазначено.  Будь-який вміст, який містить марку, логотип або  

марку послуги є маркою, зареєстрованою і незареєстрованою   

 Ascendis або партнерів  Ascendis. 

3. Конфіденційність і персональні дані 

Товариство  ASCENDIS CONSULTING ТОВ,  місцезнаходження:  Бухарест, Сектор 1, 

вул. Іон Іонеску де ла Брад № 2Б, перший поверх, Офісний комплекс „Gabrielle Center”, 

секція 1, офіс 2, зареєстроване в Торгівельному реєстрі за № J40/3140/1997, єдиний реєстраційний 

код 9398288 (надалі іменується „Ascendis”)  є оператором даних персонального характеру  

і є зареєстрованим в Реєстрі обліку оброблення персональних даних за номером 11116/2009. 

Персональні дані збираються і обробляються Ascendis тільки за умов що дозволені Законом № 

677/2001 про захист осіб стосовно оброблення даних персонального характеру та  вільного обігу 

даних відповідно до загальних застосованих  регламентацій.   

Мета збору даних полягає в: інформуванні користувачів / клієнтів, наданні послуг, 

комерційній діяльності, діяльності з просування послуг, маркетингові послуги.  

рекламні, посередницькі, адміністративні, з розвитку, з дослідження ринку, статистичні дані. 

В результаті внесення ваших даних до бланку, який розміщений на Сайті, Ви заявляєте, що 

беззастережно погоджуєтесь з тим, щоб ваші відомості було внесено до бази даних Ascendis, і 

надаєте згоду, чітко і недвозначно, що всі ці дані можуть бути збережені, оброблені та використані  

Ascendis, його співробітниками й афілійованими особами, для здійснення Ascendis наступної, але 

не обмежуючись, діяльності:  комерційної діяльності, з постачання і надання послуг, просування 

послуг, маркетингових послуг, рекламних,  адміністративних, дослідницьких послуг на ринку, 



статистичних послуг. Також надаєте  пряму і недвозначну згоду на те  що персональні дані можуть 

бути передані Ascendis його афілійованим особам, а також іншим організаціям що знаходяться в 

країні або за її межами, з якими Ascendis  перебуває  в партнерських взаємовідносинах, є 

постачальником послуг, але тільки на підставі зобов’язання збереження конфіденційності з їх боку, 

якими гарантує що ці дані будуть збережені в безпеці і що надання цієї інформації здійснюється на 

підставі чинного законодавства.  Ваші персональні дані можуть бути передані органам 

прокуратури, поліції, судовим інстанціям та іншим компетентним державним  органам, на підставі 

і в межах положень закону на підставі заяви, яка є наданою компетентними органами.  

Після того як ви ознайомилися з вищезазначеними термінами і умовами, ви впевнились що 

гарантовані права, що передбачені законом, відповідно, право на отримання інформації, право на 

доступ до даних, право на втручання, право на заперечення, право не  підкорятись 

індивідуальному рішенню, право звернутись до правових органів у випадку порушення їх прав, які 

є гарантованими 677/2001 для захисту осіб  про оброблення персональних даних та обіг таких 

даних. 

Одночасно, маєте право не погоджуватись на оброблення ваших персональних даних і вимагати 

повного або часткового видалення цих даних.  

На підставі письмової заяви, в якій проставлені дані і підпис, надісланої на адресу  

Ascendis Consulting ТОВ, Бухарест, Сектор 1, вул. Іон Іонеску де ла Брад № 2B, партер, 

Комплекс бюро „Gabrielle Center”, секція  1, офіс 2, можете здійснити наступні права за законних 

умов:  

–  є чи ні обробленими ваші персональні дані; 

– втручання стосовно даних які було передано; – заперечувати проти оброблення даних з 

законних і обґрунтованих підстав;  

– вимагати видалення даних, за виключенням ситуацій що передбачені законом; 

Будь-які персональні дані, які Ви передаєте на Сайт електронною поштою або іншим засобом,  

будуть використані відповідно до Політики конфіденційності .(Доступ здійснюється за допомогою 

Сайту). Будь-який інший засіб спілкування або матеріали, які ви передаєте на Сайт, а також 

питання, коментарії, висновки або повідомлення вважаються неконфіденційними або такими, які 

не є захищеними правом інтелектуальної власності.  

Відповідно до останніх європейських постанов , «Ascendis» зобов’язується використовувати 

відповідально персональні дані, які автоматично реєструються  автоматичними скриптами, які є 

наданими третіми особами (в даному випадку Google і Facebook) в момент відкриття 

Користувачем веб-сайта www.ascendis.ro. 

IP-адреса 

IP-адреса надсилається за кожною вимогою,  для того, щоб сервер знав, куди надсилати  відповіді. 

Кожний користувач  Інтернету отримує IP-адресу від постачальника послуг Інтернет-послуги (ISP), 

одразу як тільки він підключається  до Інтернету. ISP  знає, які адреси ІР  було використано, коли і 

яким користувачем Інтернет.   Закон зобов’язує  ISP зберігати цю інформацію.  



Ascendis не зберігає локально жодної ІР-адреси будь-якого Користувача. Але ми використовуємо  

IP-адресу для розпізнання сеансів і географічного  аналізу  нашого інструменту, який наданий 

третіми особами (Google). 

4. Зміна термінів і умов.  

«Ascendis» має право змінити в будь-який момент і будь-яким засобом будь-яке положення, що 

зазначено в термінах і умовах або термінах і умовах взагалі, буз будь-якого попереднього 

повідомлення і без того щоб бути зобов’язаним здійснити будь-яку іншу формальність по 

відношенню до Користувача. Будь-яка зміна є схваленою повністю  і безумовно Користувачем 

сайту простим використанням або доступом  до будь-якої преференції яка надається Сайтом.  

5.Обмеження відповідальності 

Ascendis і її афілійовані компанії,  робітники, директори, посадові особи, агенти, або будь-яка інша 

сторона, яка бере участь в концепції, розробці або наданні нашого сайту не є відповідальними за 

пряму або побічну заподіяну шкоду, будь-якого виду, яка випливає з або у зв’язку з сайтом або 

його змістом. «Ascendis» не бере на себе відповідальності за заподіяну шкоду або віруси, які 

можуть заразити комп’ютер або інше майно внаслідок доступу або використання сайту, або 

внаслідок завантаження будь-якого матеріалу, інформації, текстів, зображень, відео з цього сайту. 

 

6. Законодавство та  юрисдикція  

Умови використання сайту регулюються законодавством Румунії.  Компетентні інстанції Румунії 

мають виключну компетентність стосовно будь-яких переговорів які випливають або є 

пов’язаними з положеннями Умов використання і/або змісту сайту або у випадку переговорів, в 

яких ці умови використання і/або цього сайту визнаватимуться важливими для цих переговорів.  

 


