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Шановні користувачі нашого сайту! 

Ми розуміємо, що процес он-лайн бронювання і купівлі на нашому сайті 

припускає значний рівень довіри з Вашого боку. Ми цінуємо Вашу довіру і вважаємо 

забезпечення захисту і конфіденційності Вашої особистої інформації завданням найвищого 

пріоритету. Будь ласка, перед початком використання сайту ознайомтесь з нашою політикою 

конфіденційності. Відвідавши наш сайт, Ви приймаєте правила, описані в цьому документі. 

Яку інформацію ми збираємо 

Ми збираємо і зберігаємо всю особисту інформацію, яку Ви надаєте 

нам по будь-яких каналах зв'язку(звичайно це Інтернет і/або телефон) в час бронювання і 

покупки - у тому числі, ім'я і прізвище одержувача послуги номер телефону, адреса 

електронної пошти, паспортні дані, платіжну інформацію і інші дані, які потрібні для 

здійснення купівлі. 

При здійсненні купівлі на користь інших осіб, Ви повинні заздалегідь 

отримати згоду цих осіб про надання нам їх особистої інформації. 

Ми також можемо отримувати додаткову інформацію про Вас від наших 

афільованих осіб і ділових партнерів, а також з будь-яких інших  незалежних джерел. 

Наприклад Ваша IP адреса, найменування Вашого Інтернет провайдера b  оператора 

стільникового зв'язку. Уся подібна інформація збирається в автоматичному режимі. При зборі 

цієї інформації нашими основними цілями є уникнення шахрайства і поліпшення 

призначеного для користувача інтерфейсу. 

Як ми використовуємо інформацію 

Ми використовуємо інформацію про Вашу карту тільки для бронювання і 

виписки електронних квитків, які Ви заздалегідь вибрали на нашому  

сайті. Весь процес автоматизований і відбувається без участі людини. Ми 



використовуємо інформацію про Вас для наступних цілей:  

- надання продуктів, що цікавлять Вас, і послуг; 

- підтвердження покупок і оповіщення о можливих змінах; 

- повідомлення про акції, що проводяться, нових продуктах і 

послугах, які можуть представляти інтерес для Вас;  

- дозволи можливих суперечок; 

- усунення неполадок; 

- відвертання потенційно забороненої чи незаконній діяльності; дотримання Правил 

використання сайту. 

З ким ми ділимося інформацією 

Ми ділимося інформацією з нашими прямими Постачальниками, такими як авіакомпанії або 

агенти, що діють від імені авіакомпаній. Усі послуги 

що надаються третіми особами, надаються за принципом "як є", без 

укладення яких-небудь додаткових договорів. Ми не розголошуємо 

інформацією про адресу Вашої електронної пошти, номери телефону та  

подібну інформацію, якщо тільки це не потрібно постачальникам для 

надання відповідної послуги. Ми не накладаємо додаткових обмежень на використання або 

розкриття особистої інформації нашими Постачальниками. Тому ми рекомендуємо Вам 

ознайомитися з політикою 

конфіденційності Постачальника, продукт якого Ви намагаєтесь придбати на нашому сайті. 

Будь ласка, зверніть Вашу увагу, що Постачальники також можуть зв'язуватися з Вами в міру 

необхідності і для отримання 

додаткової інформації про Вас. 

Ми ділимося інформацією із сторонніми постачальниками послуг 

що надають додаткові послуги і сервіси від нашого імені, в тому 

числі послуги з процессированию банківських карт і уникнення 

шахрайства, проведенню бізнес-аналізу і маркетингових досліджень 

обслуговуванню клієнтів. Ми можемо дозволити нашим Постачальникам збирати додаткову 

інформацію від нашого імені. Постачальники отримують інформацію тільки в міру 

необхідності і тільки для виконання своїх функцій. Ця інформація не призначена для 

поширення іншим особами і для інших цілей. Ми вимагаємо дотримання Постачальниками 

такої ж самої політики безпеки даних, яку виконуємо самі. 

За Вашого бажання скористатися або отримати доступ до додаткових 



продуктів і послуг, що пропонуються спільно з нашими бізнес партнерами в рамках нашого 

сайту, ми можемо надати нашому партнерові інформацію про Вас, включаючи Вашу особисту 

інформацію. Будь ласка, зверніть Вашу увагу, що ми не контролюємо конфіденційність даних 

на стороні партнера. 

Ми також можемо передати інформацію: 

- на підставі вимоги судового органу, а також в цілях доказу або реалізації наших законних 

прав; 

- в тих випадках, коли ми вважаємо передачу інформації необхідної 

для розслідування, уникнення або вжиття заходів у відношенні 

незаконної або передбачуваної незаконної діяльності третіх осіб; 

- для захисту і відстоювання прав, власності або безпеки наших 

клієнтів або інших осіб; 

- при здійсненні корпоративних угод, таких як злиття консолідація або продаж активів. 

Ми залишаємо за собою право ділитися агрегованою або анонімною 

(знеособленою) інформацією з третіми особами, включаючи рекламодавців і інвесторів. 

Наприклад, ми можемо повідомити наших рекламодавців про кількість відвідувачів нашого 

сайту. Ця інформація не містить ніякої особистої інформації і використовується для розробки 

нових продуктів і сервісів, які ми будемо раді запропонувати Вашій увазі. 

Як ми захищаємо інформацію 

Ми хочемо, щоб Ви почували себе захищено, впевнено і комфортно при 

використанні нашого сайту. Для цього ми впровадили і використовуємо 

відповідні адміністративні, технічні і фізичні заходи безпеці для захисту особистої інформації, 

яку Ви нам надаєте: 

- уся особиста інформація зберігається в зашифрованому вигляді; 

- ми використовуємо шифрування при передачі Ваших особистих даних між нашими 

серверами і Вашим браузером; 

- ми використовуємо антивіруси і системи виявлення вторгнень 

що дозволяють запобігти несанкціонованому доступу до особистої 

інформації; 

- уся інформація зберігається і обробляється у сертифікованих 

провайдерів на території Європи, де знаходяться наші сервера і 

центральні бази даних. 



Зовнішні посилання 

Якщо яка-небудь частина нашого сайту містить посилання на інших сайтах, то слід вважати, 

що сторонні сайти не працюють відповідно до 

даної політики конфіденційності. Ми рекомендуємо Вам вивчити 

політику конфіденційності цих сайтів перед початком їх використання. 

Зміни в політиці конфіденційності 

Ми можемо оновлювати дану політику в майбутньому. Ми обов'язково будемо повідомляти 

Вас про істотні зміни в політиці конфіденційності 

направляючи відповідні повідомлення на адресу електронної пошти 

який Ви надали нам при реєстрації, або шляхом розміщення повідомлення на нашому сайті. 

Ця політика конфіденційності вступає в дію з 12 квітня 2011 р. 


