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ПОЛІТИКА  
КОНФІДЕНЦІЙН 

ОСТІ  
  

Дата набрання чинності: 22.05.2020  
  
1. Вступ  

  

Ласкаво просимо до AtentGames.  
  

AtentGames ("ми", "нас" або "наш") управляє сайтом https://atomrpg.cloud/ і додатком 
ATOM RPG (далі - "Сервіс").  

  
Наша Політика конфіденційності регулює відвідування вами сайту https://atomrpg.cloud/ 
та додатку ATOM RPG, а також пояснює, як ми збираємо, захищаємо та розкриваємо 
інформацію, отриману в результаті використання вами нашого Сервісу.  

  
Ми використовуємо ваші дані для надання та покращення Сервісу. Користуючись 
Сервісом, ви погоджуєтесь на збір та використання інформації відповідно до цієї 
політики. Якщо інше не визначено в цій Політиці конфіденційності, терміни, що 
використовуються в цій Політиці конфіденційності, мають ті ж значення, що і в наших 
Загальних положеннях та умовах.  

  
Наші Умови та положення ("Умови") регулюють будь-яке використання нашого Сервісу і 
разом з Політикою конфіденційності складають вашу угоду з нами ("Угода").  

  
2. Визначення  

  

СЕРВІС - веб-сайт https://atomrpg.cloud/ та додаток ATOM RPG, яким керує компанія 
AtentGames.  

  
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ означають дані про живу особу, яку можна ідентифікувати на 
основі цих даних (або на основі цієї та іншої інформації, якою ми володіємо або яка може 
потрапити в наше розпорядження).  

  
ДАНІ ВИКОРИСТАННЯ - це дані, які збираються автоматично або генеруються в 
результаті використання Сервісу, або з самої інфраструктури Сервісу (наприклад, 
тривалість відвідування сторінки).  

  
COOKIES - це невеликі файли, що зберігаються на вашому пристрої (комп'ютері або 
мобільному пристрої).  

  
КОНТРОЛЕР ДАНИХ - фізична або юридична особа, яка (самостійно або спільно з 
іншими особами) визначає цілі, для яких і в який спосіб обробляються або повинні 
оброблятися будь-які персональні дані. Для цілей цієї Політики конфіденційності ми є 
Контролером ваших даних.  
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ОБРОБНИКИ ДАНИХ (АБО ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ) - будь-яка фізична або 
юридична особа, яка обробляє дані від імені Контролера даних. Ми можемо 
користуватися послугами різних Постачальників послуг для більш ефективної обробки 
ваших даних.  

  
СУБ'ЄКТ ДАНИХ - це будь-яка жива фізична особа, яка є суб'єктом персональних даних.  

  
КОРИСТУВАЧ - це особа, яка користується нашим Сервісом. Користувач відповідає 
Суб'єкту даних, який є суб'єктом персональних даних.  

3. Збір та використання інформації  
  

Ми збираємо кілька різних типів інформації для різних цілей, щоб надавати і 
покращувати наш Сервіс для вас.  

  
4. Типи зібраних даних  

  

Персональні дані  
Під час користування нашим Сервісом ми можемо попросити вас надати нам певну 
особисту інформацію, яка може бути використана для зв'язку з вами або для вашої 
ідентифікації ("Персональні дані"). Персональні дані можуть включати в себе, але не 
обмежуватися ними:  

  
(a) Адреса електронної пошти  

  
(b) Файли cookie та дані про використання  

  
Ми можемо використовувати ваші персональні дані, щоб зв'язатися з вами за допомогою 
інформаційних бюлетенів, маркетингових або рекламних матеріалів та іншої інформації, 
яка може вас зацікавити. Ви можете відмовитися від отримання будьяких або всіх цих 
повідомлень від нас, написавши нам на електронну адресу contact@atentgames.com.  

  
Дані про використання  
Ми також можемо збирати інформацію, яку ваш браузер надсилає щоразу, коли ви 
відвідуєте наш Сервіс або коли ви отримуєте доступ до Сервісу за допомогою 
мобільного пристрою ("Дані про використання").  

  
Ці Дані про використання можуть містити таку інформацію, як адреса Інтернетпротоколу 
вашого комп'ютера (наприклад, IP-адреса), тип браузера, версія браузера, сторінки 
нашого Сервісу, які ви відвідуєте, час і дата вашого відвідування, час, проведений на 
цих сторінках, унікальні ідентифікатори пристрою та інші діагностичні дані.  

  
Коли ви отримуєте доступ до Сервісу за допомогою мобільного пристрою, ці Дані про 
використання можуть містити таку інформацію, як тип мобільного пристрою, який ви 
використовуєте, унікальний ідентифікатор вашого мобільного пристрою, IP-адреса 
вашого мобільного пристрою, мобільна операційна система, тип мобільного 
інтернетбраузера, який ви використовуєте, унікальні ідентифікатори пристрою та інші 
діагностичні дані.  

  
Відстеження даних файлів cookie  
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Ми використовуємо файли cookie та подібні технології відстеження для відстеження 
активності на нашому Сервісі і зберігаємо певну інформацію.  

  
Файли cookie - це файли з невеликою кількістю даних, які можуть містити анонімний 
унікальний ідентифікатор. Файли cookie надсилаються у ваш браузер з веб-сайту і 
зберігаються на вашому пристрої. Також використовуються інші технології відстеження, 
такі як маячки, теги та скрипти для збору та відстеження інформації, а також для 
покращення та аналізу нашого Сервісу.  

  
Ви можете налаштувати свій браузер так, щоб він відмовлявся приймати всі файли 
cookie або вказував, коли надсилається файл cookie. Однак, якщо ви не приймаєте 
файли cookie, ви не зможете використовувати деякі частини нашого Сервісу.  

  
Приклади файлів cookie, які ми використовуємо:  

  
(a) Сесійні файли cookie: Ми використовуємо сесійні файли cookie для роботи нашого 

Сервісу.  
(b) Налаштувальні файли cookie: Ми використовуємо файли cookie для 

запам'ятовування ваших уподобань і різних налаштувань.  
  

(c) Файли cookie безпеки: Ми використовуємо файли cookie з метою безпеки.  
  

(d) Рекламні файли cookie: Рекламні файли cookie використовуються для того, щоб 
показувати вам рекламу, яка може бути релевантною для вас і ваших інтересів.  

  
5. Використання даних  

  

AtentGames використовує зібрані дані для різних цілей:  
  

(a) надавати та підтримувати наш Сервіс;  
  

(b) повідомляти вас про зміни в нашому Сервісі;  
  

(c) щоб дозволити вам брати участь в інтерактивних функціях нашого Сервісу, коли ви 
вирішите це зробити;  

  
(d) для забезпечення підтримки клієнтів;  

  
(e) для збору аналізу або цінної інформації, щоб ми могли покращити наш Сервіс;  

  
(f) контролювати використання нашого Сервісу;  

  
(g) виявляти, запобігати та вирішувати технічні проблеми;  

  
(h) для виконання будь-якої іншої мети, для якої ви її надаєте;  

  
(i) для виконання наших зобов'язань і забезпечення дотримання наших прав, що 

випливають з будь-яких договорів, укладених між вами і нами, в тому числі для 
виставлення рахунків і збору платежів;  
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(j) надавати вам повідомлення про ваш обліковий запис та/або підписку, включаючи 

сповіщення про закінчення терміну дії та поновлення, електронні інструкції тощо;  
  

(k) надавати вам новини, спеціальні пропозиції та загальну інформацію про інші товари, 
послуги та події, які ми пропонуємо, подібні до тих, які ви вже придбали або про які 
ви запитували, якщо ви не вирішили не отримувати таку інформацію;  

  
(l) будь-яким іншим способом, який ми можемо описати, коли ви надаєте інформацію;  

  
(m) для будь-яких інших цілей з вашої згоди.  

  
6. Зберігання даних  

  

Ми зберігатимемо ваші Персональні дані лише стільки, скільки це необхідно для цілей, 
викладених у цій Політиці конфіденційності. Ми зберігатимемо та використовуватимемо 
ваші Персональні дані в обсязі, необхідному для виконання наших юридичних 
зобов'язань (наприклад, якщо ми зобов'язані зберігати ваші дані для дотримання 
чинного законодавства), вирішення спорів та забезпечення дотримання наших 
юридичних угод та політик.  

  
Ми також зберігатимемо Дані про використання для цілей внутрішнього аналізу. Дані про 
використання зазвичай зберігаються протягом коротшого періоду, за винятком випадків, 
коли ці дані використовуються для посилення безпеки або поліпшити функціональність 
нашого Сервісу, або ми юридично зобов'язані зберігати ці дані протягом більш тривалих 
періодів часу.  

  
7. Передача даних  

  

Ваша інформація, включаючи Персональні дані, може бути передана і зберігатися на 
комп'ютерах, розташованих за межами вашого штату, провінції, країни або іншої 
урядової юрисдикції, де закони про захист даних можуть відрізнятися від законів вашої 
юрисдикції.  

  
Якщо ви перебуваєте за межами США і вирішили надати нам інформацію, зверніть 
увагу, що ми передаємо дані, включаючи Персональні дані, до США і обробляємо їх там.  

  
Ваша згода з цією Політикою конфіденційності, після чого ви надаєте таку інформацію, 
означає вашу згоду на таку передачу.  

  
AtentGames вживатиме всіх розумно необхідних заходів для забезпечення безпечного 
поводження з вашими даними відповідно до цієї Політики конфіденційності, і жодна 
передача ваших Персональних даних не відбуватиметься організації або країні, якщо не 
буде забезпечено належного контролю, включаючи безпеку ваших даних та іншої 
особистої інформації.  

  
8. Розкриття даних  
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Ми можемо розкривати особисту інформацію, яку ми збираємо або яку ви надаєте:  
  

(a) Розкриття інформації для правоохоронних органів.  
За певних обставин ми можемо бути зобов'язані розкрити ваші Персональні дані, 
якщо цього вимагає закон або у відповідь на обґрунтовані запити державних органів.  

  
(b) Бізнес-транзакція.  

Якщо ми або наші дочірні компанії беруть участь у злитті, поглинанні або продажу 
активів, ваші персональні дані можуть бути передані.  

  
(c) Інші випадки. Ми також можемо розкрити вашу інформацію:  

  
(i) нашим дочірнім компаніям та афілійованим особам;  

  
9. Безпека даних  

  

Безпека ваших даних важлива для нас, але пам'ятайте, що жоден спосіб передачі через 
Інтернет або метод електронного зберігання не є на 100% безпечним. Хоча ми прагнемо 
використовувати комерційно прийнятні засоби для захисту ваших персональних даних, 
ми не можемо гарантувати їх абсолютну безпеку.  

  
10. Ваші права на захист даних відповідно до Загального регламенту про захист 

даних (GDPR)  
  

Якщо ви є резидентом Європейського Союзу (ЄС) та Європейського економічного 
простору (ЄЕЗ), ви маєте певні права на захист даних, передбачені GDPR. - Дізнайтеся 
більше за посиланням https://eur- lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj  

  
Ми прагнемо вжити розумних заходів, щоб дозволити вам виправити, змінити, видалити 
або обмежити використання ваших персональних даних.  
Якщо ви хочете отримати інформацію про те, які персональні дані ми зберігаємо про 
вас, і якщо ви хочете видалити їх з наших систем, будь ласка, напишіть нам на 
contact@atentgames.com.  

  
За певних обставин ви маєте наступні права на захист даних:  

  
(a) право на доступ, оновлення або видалення інформації, яку ми маємо про вас;  

  
(b) право на виправлення. Ви маєте право на виправлення вашої інформації, якщо вона 

є неточною або неповною;  
  

(c) право на заперечення. Ви маєте право заперечити проти обробки нами ваших 
персональних даних;  

  
(d) право на обмеження. Ви маєте право вимагати, щоб ми обмежили обробку вашої 

особистої інформації;  
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(e) право на перенесення даних. Ви маєте право на отримання копії ваших 
персональних даних у структурованому, машинозчитуваному та 
загальноприйнятому форматі;  

  
(f) право відкликати згоду. Ви також маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, 

якщо ми покладаємося на вашу згоду на обробку вашої особистої інформації;  
  

Зверніть увагу, що ми можемо попросити вас підтвердити вашу особу, перш ніж 
відповісти на такі запити. Зверніть увагу, що ми не зможемо надати Послугу без деяких 
необхідних даних.  

  
Ви маєте право подати скаргу до органу захисту даних щодо нашого збору та 
використання ваших персональних даних. Для отримання додаткової інформації, будь 
ласка, зверніться до місцевого органу захисту даних в Європейському економічному 
просторі (ЄЕЗ).  

  
11. Ваші права на захист даних відповідно до Каліфорнійського закону про захист 

конфіденційності (CalOPPA)  
  

CalOPPA - це перший закон штату в країні, який вимагає від комерційних веб-сайтів та 
онлайн-сервісів публікувати політику конфіденційності. Дія закону поширюється далеко 
за межі Каліфорнії і вимагає від особи чи компанії в США (і, можливо, в усьому світі), які 
керують веб-сайтами, що збирають особисту інформацію від споживачів Каліфорнії, 
розмістити на своєму веб-сайті чітку політику конфіденційності із зазначенням 
інформації, що збирається, та осіб, яким вона передається. вона збирається  
передається передається, і щоб дотримуватися з цієї політику. 
  -  Див.  більше  за посиланням: https://consumercal.org/about-
cfc/cfceducation-foundation/california-online-privacy- protection-act-caloppa-3/  

  
Відповідно до CalOPPA ми погоджуємося з наступним:  

  
(a) користувачі можуть відвідувати наш сайт анонімно;  

  
(b) посилання на нашу Політику конфіденційності містить слово "Конфіденційність", і 

його можна легко знайти на сторінці, зазначеній вище на головній сторінці нашого 
веб-сайту;  

  
(c) користувачі будуть повідомлені про будь-які зміни в політиці конфіденційності на 

нашій сторінці "Політика конфіденційності";  
  

(d) користувачі є можуть змінювати змінювати свої особисту  інформацію за допомогою 
написавши нам на адресу contact@atentgames.com.  

Наша політика щодо сигналів "Не відстежувати":  
  

Ми поважаємо сигнали "Не відстежувати" і не відстежуємо, не встановлюємо файли 
cookie і не використовуємо рекламу, коли в браузері працює механізм "Не відстежувати". 
Функція "Не відстежувати" - це параметр, який ви можете встановити у своєму веб-
браузері, щоб інформувати веб-сайти про те, що ви не бажаєте, щоб вас відстежували.  
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Ви можете ввімкнути або вимкнути функцію "Не відстежувати", відвідавши сторінку 
"Налаштування" або "Параметри" вашого веб-браузера.  

  
12. Ваші права на захист даних відповідно до Каліфорнійського закону про 

конфіденційність споживачів (CCPA)  
  

Якщо ви є резидентом Каліфорнії, ви маєте право дізнатися, які дані ми збираємо про 
вас, попросити видалити ваші дані та не продавати (не передавати) їх. Щоб 
скористатися своїми правами на захист даних, ви можете зробити певні запити та 
звернутися до нас:  

  
(a) Яку особисту інформацію ми маємо про вас. Якщо ви надішлете цей запит, ми 

зв'яжемося з вами:  
  

(i) Категорії особистої інформації, яку ми зібрали про вас.  
  

(ii) Категорії джерел, з яких ми збираємо вашу особисту інформацію.  
  

(iii) Ділова або комерційна мета збору або продажу вашої особистої інформації.  
  

(iv) Категорії третіх осіб, з якими ми ділимося особистою інформацією.  
  

(v) Конкретні частини особистої інформації, яку ми зібрали про вас.  
  

(vi) Перелік категорій персональних даних, які ми продали, а також категорію 
будьякої іншої компанії, якій ми їх продали. Якщо ми не продали вашу особисту 
інформацію, ми повідомимо вас про це.  

  
(vii) Перелік категорій персональних даних, які ми розкрили з діловою метою, а також 

категорію будь-якої іншої компанії, з якою ми поділилися цими даними.  
  

Зверніть увагу, що ви маєте право попросити нас надати вам цю інформацію не 
більше двох разів протягом дванадцятимісячного періоду. Коли ви робите такий 
запит, надана інформація може бути обмежена персональними даними, які ми 
зібрали про вас за попередні 12 місяців.  

  
(b) Видалити вашу особисту інформацію. Якщо ви надішлете цей запит, ми видалимо 

особисту інформацію про вас, яку ми зберігаємо на дату вашого запиту, з наших 
записів і дамо вказівку всім постачальникам послуг зробити те ж саме. У деяких 
випадках видалення може бути здійснено шляхом деідентифікації інформації. Якщо 
ви вирішите видалити свою особисту інформацію, ви, можливо, не зможете 
користуватися певними функціями, для роботи яких потрібна ваша особиста 
інформація.  

(c) Припинити продаж вашої особистої інформації. Ми не продаємо і не надаємо в 
оренду вашу особисту інформацію третім особам з будь-якою метою. Ви є єдиним 
власником ваших персональних даних і можете вимагати їх розкриття або видалення 
в будь-який час.  
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Зверніть увагу, що якщо ви попросите нас видалити або припинити продаж ваших 
даних, це може вплинути на ваш досвід роботи з нами, і ви не зможете брати участь 
у певних програмах або членських послугах, які вимагають використання вашої 
особистої інформації для функціонування. Але за жодних обставин ми не будемо 
дискримінувати вас за реалізацію ваших прав.  

  
Щоб скористатися своїми правами на захист даних у Каліфорнії, описаними вище, 
надішліть свій запит(и) одним із наведених нижче способів:  

  
По електронній пошті: contact@atentgames.com  

  
Ваші права на захист даних, описані вище, підпадають під дію CCPA, скорочено від 
California Consumer Privacy Act (Каліфорнійський закон про захист персональних даних 
споживачів). Щоб дізнатися більше, відвідайте офіційний веб-сайт законодавчої 
інформації Каліфорнії. CCPA набув чинності 01.01.2020.  

  
13. Постачальники послуг  

  

Ми можемо наймати сторонні компанії та приватних осіб, щоб полегшити роботу нашого 
Сервісу ("Постачальники послуг"), надавати Сервіс від нашого імені, виконувати 
послуги, пов'язані з Сервісом, або допомагати нам в аналізі того, як використовується 
наш Сервіс.  

  
Ці треті особи мають доступ до ваших Персональних даних лише для виконання цих 
завдань від нашого імені і зобов'язані не розголошувати та не використовувати їх для 
будь-яких інших цілей.  

  
14. Аналітика  

  

Ми можемо використовувати сторонніх Постачальників послуг для моніторингу та аналізу 
використання нашого Сервісу.  

  
Google Analytics  
Google Analytics - це служба веб-аналітики, що пропонується компанією Google, яка 
відстежує та звітує про відвідуваність веб-сайтів. Google використовує зібрані дані для 
відстеження та моніторингу використання нашого Сервісу. Ці дані передаються іншим 
службам Google. Google може використовувати зібрані дані для контекстуалізації та 
персоналізації реклами власної рекламної мережі.  

  
Для отримання додаткової інформації про політику конфіденційності Google відвідайте 
веб-сторінку "Умови конфіденційності Google": https://policies.google.com/privacy?hl=en.  

  
Ми також рекомендуємо вам ознайомитися з політикою Google щодо захисту ваших 
даних: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

  
Unity Analytics  
Unity Analytics надається компанією Unity Technologies.  
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Для отримання додаткової інформації про те, яку інформацію збирає Unity Analytics, 
відвідайте їхню сторінку Політики конфіденційності: 
https://unity3d.com/legal/privacypolicy.  

15. Посилання на інші сайти  
  

Наш Сервіс може містити посилання на інші сайти, якими ми не керуємо. Якщо ви 
натиснете на посилання третьої сторони, вас буде перенаправлено на сайт цієї третьої 
сторони. Ми наполегливо рекомендуємо вам переглядати політику конфіденційності 
кожного сайту, який ви відвідуєте.  

  
Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за зміст, політику конфіденційності або 
практику будь-яких сторонніх сайтів або послуг.  

  
16. Конфіденційність дітей  

  

Наші Послуги не призначені для використання дітьми віком до 18 років ("Дитина" або 
"Діти").  

  
Ми свідомо не збираємо особисту інформацію від дітей до 18 років. Якщо вам стало 
відомо, що дитина надала нам персональні дані, будь ласка, зв'яжіться з нами. Якщо 
нам стає відомо, що ми збирали персональні дані від дітей без підтвердження згоди 
батьків, ми вживаємо заходів для видалення цієї інформації з наших серверів.  

  
17. Зміни до цієї Політики конфіденційності  

  

Ми можемо час від часу оновлювати нашу Політику конфіденційності. Ми повідомимо 
вас про будь-які зміни, опублікувавши нову Політику конфіденційності на цій сторінці.  

  
Ми повідомимо вас про це електронною поштою та/або помітним повідомленням на 
нашому Сервісі до того, як зміни набудуть чинності, а також оновимо "дату набуття 
чинності" у верхній частині цієї Політики конфіденційності.  

  
Ми рекомендуємо вам періодично переглядати цю Політику конфіденційності на 
предмет будь-яких змін. Зміни до цієї Політики конфіденційності вступають в силу з 
моменту їх публікації на цій сторінці.  

  
18. Зв'яжіться з нами  

  

Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики конфіденційності, будь 

ласка, зв'яжіться з нами: Електронною поштою: 

contact@atentgames.com.  


