ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Захист конфіденційності особистих даних користувачів є одним із
пріоритетів КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». Відвідувачі сайту
можуть переглядати більшість сторінок вузла, не повідомляючи про себе
ніякої інформації. Однак, для того щоб надати деякі послуги, нам можуть
знадобитися особисті дані. Ми пропонуємо ознайомитися з принципами
конфіденційності, що пояснюють, яким чином ми здійснюємо збір та
використання даних, які повідомляються відвідувачами сайту в цих випадках.
Дана заява про конфіденційність відноситься тільки до сервісів, що
надаються аеропортом. Просимо вас ознайомитися з повним текстом заяви
про дотримання конфіденційності.
Збір особистих даних
Зазвичай дані користувачів необхідні при підписці на інформаційні бюлетені,
що розсилаються електронною поштою, відправці персонального резюме або
повідомлень через форму зворотного зв'язку. Як правило, особисті відомості,
які користувачам сайту потрібно повідомити про себе, обмежуються лише
адресою електронної пошти, однак, в деяких випадках для отримання тих чи
інших послуг необхідно надавати більш повну інформацію.
На сайті здійснюється також збір деяких відомостей про використане
комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення. Інформація такого роду
може містити IP-адресу користувача, ім'я домену, відомості про операційну
систему, тип браузера, кількості попередніх відвідувань веб-сайту, з якого
користувач здійснив перехід на даний веб-вузол. Дана інформація
використовується при реалізації процесу надання відповідних послуг з метою
підвищення їх якості, а також для підготовки узагальнених статистичних
даних, що характеризують використання сайту аеропорту.
На сайті здійснюється також збір відомостей про те, які саме сторінки даного
вузла відвідуються користувачами сервісів. Ці відомості визначаються тільки
по унікальному ID-коду і ніколи не зв'язуються c особистими даними
користувача, якщо на те немає його згоди (останній випадок більш докладно
описується нижче).
Використання особистих відомостей
Особисті відомості відвідувачів веб-вузла допомагають нам вирішити такі
завдання
• забезпечити найбільш повне задоволення потреб відвідувачів сайту;

• оплачувати інформаційні бюлетені;
• взаємодіяти зі службами (зокрема, відділом кадрів);
• готувати і публікувати цікаві для відвідувачів сайту матеріали.
Відомості, отримані від відвідувачів сайту, поєднуються з анонімною
демографічною інформацією.
Розголошення особистих відомостей і передача цих відомостей третім
особам
Особисті дані користувачів можуть бути розголошені тільки в тому випадку,
якщо цього вимагає закон або якщо є тверда впевненість у тому, що це
необхідно для:
 забезпечення відповідності розпорядженням закону або вимогам
судового процесу щодо Міжнародного аеропорту «Запоріжжя»;
 захисту прав або власності Міжнародного аеропорту «Запоріжжя»;
 вжиття термінових заходів щодо забезпечення особистої безпеки
співробітників міжнародного аеропорту «Запоріжжя», користувачів
його сайту або споживачів їхніх послуг, а також забезпечення
громадської безпеки.
Особисті відомості, отримані в розпорядження міжнародного аеропорту
«Запоріжжя» під час реєстрації або будь-яким іншим чином, не будуть без
дозволу користувачів передаватися третім організаціям та особам, за
винятком деяких випадків, перелік яких уже був наведений.
Забезпечення безпеки особистих відомостей
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» приділяє велику увагу забезпеченню
безпеки особистих даних користувачів. Застосовуються різні технології та
процедури, спрямовані на захист особистих відомостей від
несанкціонованого доступу, використання і розголошення.

