
Політика конфіденційності 
На сайті BeeWorking, доступному за 

адресою https://beeworking.ua, одним з головних 

пріоритетів є конфіденційність наших 

користувачів. Цей документ містить типи 

інформації, яку збирає і реєструє майданчик 

BeeWorking, а також способи її використання. 
Повідомте нам, якщо у Вас є додаткові питання 

або Вам потрібна додаткова інформація про 

нашу Політику конфіденційності. 
Ця Політика конфіденційності стосується лише 

нашої онлайн-діяльності і дійсна для відвідувачів 

нашого веб-сайту щодо інформації, якою вони 

поділилися і/або збирають на сайті BeeWorking. 

Ця Політика конфіденційності не поширюється 

на будь-яку інформацію, зібрану в автономному 

режимі або по інших каналах, крім цього веб-

сайту. 

Згода 
Користуючись нашим Веб-сайт, Ви 

погоджуєтеся з нашою Політикою 

конфіденційності та приймаєте її умови. 

Інформація, яку ми збираємо 
Особиста інформація, яку Вас просять надати, і 

причини, чому Вас просять її надати, будуть 

повністю зрозумілі Вам в той момент, коли ми 

попросимо Вас надати її. 
Якщо Ви зв’яжетеся з нами напряму, ми 

зможемо отримати додаткову інформацію про 

Вас, таку як Ваше ім’я, адреса електронної 

пошти, номер телефону, зміст повідомлення та / 

або вкладень, які Ви можете надіслати нам, а 

також будь-яку іншу інформацію, яку Ви можете 

надати. 
Коли Ви реєструєте обліковий запис, ми можемо 

запросити Вашу контактну інформацію, 

включаючи Ваше ім’я, назву компанії, адресу, 

адресу електронної пошти та номер телефону.  

Як ми використовуємо Вашу 

інформацію 
Ми використовуємо зібрану інформацію різними 

способами з метою: 

 Надання, використання та обслуговування 

нашого Веб-сайту; 
 Покращення, персоналізації та розширення 

нашого Веб-сайту; 
 Зрозуміти і проаналізувати, яким чином Ви 

використовуєте наш Веб-сайт; 
 Розробки нових продуктів, послуг, функцій 

і функціональних можливостей; 

Privacy Policy for 

Beeworking LLC 
At BeeWorking, accessible 

from https://beeworking.ua, one of our main 

priorities is the privacy of our visitors. This Privacy 

Policy document contains types of information that 

are collected and recorded by BeeWorking and how 

we use it. 
If you have additional questions or require more 

information about our Privacy Policy, do not hesitate 

to contact us. 
This Privacy Policy applies only to our online 

activities and is valid for visitors to our website with 

regards to the information that they shared and/or 

collect in BeeWorking. This policy is not applicable 

to any information collected offline or via channels 

other than this website. 

Consent 
By using our website, you hereby consent to our 

Privacy Policy and agree to its terms. 

Information we collect 
The personal information that you are asked to 

provide and the reasons why you are asked to 

provide it will be made clear to you at the point we 

ask you to provide your personal information. 
If you contact us directly, we may receive additional 

information about you, such as your name, email 

address, phone number, the contents of the message 

and/or attachments you may send us, and any other 

information you may choose to provide. 
When you register for an Account, we may ask for 

your contact information, including your name, 

company name, address, email address, and 

telephone number. 

How we use your information 
We use the information we collect in various ways, 

including: 

 Provide, operate, and maintain our 

website; 
 Improve, personalize, and expand our 

website; 
 Understand and analyze how you use our 

website; 
 Develop new products, services, features, 

and functionality; 
 Communicate with you, either directly or 

through one of our partners, including for 

customer service, to provide you with 

updates and other information relating to 

https://beeworking.ua/
https://beeworking.ua/


 Прямого зв’язку з Вами або зв’язку через 

одного з наших партнерів, в тому числі для 

обслуговування клієнтів, щоб надати Вам 

оновлення та іншу інформацію, що 

відноситься до веб-сайту, а також в 

маркетингових і рекламних цілях; 
 Надсилати Вам електронні листи; 
 Знайти і запобігти шахрайству. 
Лог-файли 
Майданчик BeeWorking дотримується 

стандартної процедури використання файлів-

журналів. Ці файли реєструють користувачів, 

коли вони відвідують веб-сайт. Всі хостингові 

компанії роблять це з метою аналітики 

хостингових послуг. Інформація, зібрана за 

допомогою файлів журналу, включає адреси 

Інтернет-протоколу( IP), тип браузера, 

постачальника послуг інтернету (ISP), позначку 

дати і часу, сторінки переходу / виходу і, 

можливо, кількість кліків. Вони не пов’язані з 

будь-якою інформацією, що дозволяє встановити 

особу. Метою збору цієї інформації є аналіз 

тенденцій, адміністрування сайту, відстеження 

руху користувачів на сайті та збір демографічної 

інформації. Наша Політика конфіденційності 

була створена за допомогою Генератора 

політики конфіденційності (Privacy Policy 

Generator ) і Генератора політики 

конфіденційності онлайн (Online Privacy Policy 

Generator). 

Файли cookie та веб-маяки 
Як і будь-який інший веб-сайт, BeeWorking 

використовує файли cookie для зберігання 

інформації, включаючи уподобання відвідувачів, 

а також сторінки на веб-сайті, які користувач 

відвідував. Ці дані використовуються для 

оптимізації роботи користувачів шляхом 

налаштування наповнення нашої веб-сторінки на 

основі типу браузера відвідувачів та / або іншої 

інформації. 
Для отримання більш загальної інформації про 

файли cookie, будь ласка, прочитайте розділ “Що 

таке файли cookie”. 

Політика конфіденційності 

рекламних партнерів 
Ви можете ознайомитися з цим списком, щоб 

знайти Політику конфіденційності для кожного з 

рекламних партнерів BeeWorking. 
Сторонні рекламні сервери або рекламні мережі 

використовують такі технології, як файли cookie, 

JavaScript або веб-маяки, що використовуються в 

the website, and for marketing and 

promotional purposes; 
 Send you emails; 
 Find and prevent fraud. 
Log Files 
BeeWorking follows a standard procedure of using 

log files. These files log visitors when they visit 

websites. All hosting companies do this and as part 

of hosting services’ analytics. The information 

collected by log files includes internet protocol (IP) 

addresses, browser type, Internet Service Provider 

(ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and 

possibly the number of clicks. These files are not 

linked to any information that is personally 

identifiable. The purpose of the information is for 

analyzing trends, administering the site, tracking 

users’ movement on the website, and gathering 

demographic information. Our Privacy Policy was 

created with the help of the Privacy Policy 

Generator and  Online Privacy Policy Generator. 

Cookies and Web Beacons 
Like any other website, BeeWorking uses cookies to 

store information including visitors’ preferences, 

and the pages on the website that the visitor 

accessed or visited. The data is used to optimize the 

users’ experience by customizing our web page 

content based on visitors’ browser type and/or other 

information. 
For more general information on cookies, please 

read “What Are Cookies”. 

Advertising Partners Privacy 

Policies 
You may consult this list to find the Privacy Policy 

for each of the advertising partners of BeeWorking. 
Third-party ad servers or ad networks use 

technologies like cookies, JavaScript, or Web 

Beacons used in their respective advertisements and 

links that appear on BeeWorking, which are sent 

directly to users’ browser. They automatically 

receive your IP address when this occurs. These 

technologies are used to measure the effectiveness 

of their advertising campaigns and/or personalize the 

advertising content you see on websites you visit. 
Note that BeeWorking has no access to or control 

over these cookies that are used by third-party 

advertisers. 

Third Party Privacy Policies 
BeeWorking’s Privacy Policy does not apply to 

other advertisers or websites. Thus, we advise you to 

consult the respective Privacy Policies of these 

https://www.privacypolicygenerator.info/
https://www.privacypolicygenerator.info/
https://www.privacypolicyonline.com/privacy-policy-generator/
https://www.cookieconsent.com/what-are-cookies/


їх відповідних рекламних оголошеннях і 

посиланнях, які з’являються на сайті BeeWorking 

і відправляються безпосередньо в браузер 

користувача. Таким чином, вони автоматично 

отримують Вашу IP-адресу. Ці технології 

використовуються для вимірювання 

ефективності їх рекламних кампаній та / або 

персоналізації рекламного контенту, який Ви 

бачите на відвідуваних Вами сайтах.  
Зверніть увагу, що BeeWorking не має доступу 

або контролю над файлами cookie, які 

використовуються сторонніми рекламодавцями. 

Політика конфіденційності 

третіх осіб 
Політика конфіденційності майданчика 

BeeWorking не поширюється на інших 

рекламодавців або веб-сайти. Тому ми 

рекомендуємо Вам ознайомитися з відповідною 

політикою конфіденційності цих сторонніх 

рекламних серверів для отримання більш 

докладної інформації. Це може включати їх 

методи та Інструкції про те, як відмовитися від 

певних варіантів. 
Ви можете відключити cookie-файли в 

налаштуваннях Вашого браузера. Для отримання 

більш детальної інформації про управління 

файлами cookie за допомогою конкретних веб-

браузерів відвідайте відповідні веб-сайти 

браузерів. 

Закон Про захист споживчої 

конфіденційності (“Не 

продавати мою особисту 

інформацію») 
Відповідно до CCPA, серед інших прав, 

каліфорнійські споживачі також мають право: 
Вимагати від компанії, яка збирає персональні 

дані споживачів, розкрити категорії і конкретні 

частини персональних даних, які компанія 

зібрала про споживачів. 
Запросити компанію видалити будь-які 

персональні дані про споживача, зібраних 

компанією. 
Вимагати, аби компанія, яка продає персональні 

дані споживача, не продавала персональні дані 

споживача. 
Якщо Ви зробите запит, у нас є один місяць на 

відповідь. Якщо Ви хочете скористатися будь-

яким з цих прав, будь ласка, зв’яжіться з нами. 

GDPR права на захист даних 

third-party ad servers for more detailed information. 

It may include their practices and instructions about 

how to opt-out of certain options. 
You can choose to disable cookies through your 

individual browser options. For more detailed 

information about cookie management with specific 

web browsers, visit the browsers’ respective 

websites. 

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell 

My Personal Information) 
Under the CCPA, among other rights, California 

consumers have the right to: 
Request that a business that collects a consumer’s 

personal data disclose the categories and specific 

pieces of personal data that a business has collected 

about consumers 
Request that a business deletes any personal data 

about the consumer that a business has collected. 
Request that a business that sells a consumer’s 

personal data doesn’t sell the consumer’s personal 

data. 
If you make a request, we have one month to 

respond to you. If you would like to exercise any of 

these rights, please contact us. 

GDPR Data Protection Rights 
We would like to make sure you are fully aware of 

all of your data protection rights. Every user is 

entitled to the following: 
The right to access – You have the right to request 

copies of your personal data. We may charge you a 

small fee for this service. 
The right to rectification – You have the right to 

request that we correct any information you believe 

is inaccurate. You also have the right to request that 

we complete the information you believe is 

incomplete. 
The right to erasure – You have the right to request 

that we erase your personal data, under certain 

conditions. 
The right to restrict processing – You have the right 

to request that we restrict the processing of your 

personal data, under certain conditions. 
The right to object to processing – You have the 

right to object to our processing of your personal 

data, under certain conditions. 
The right to data portability – You have the right to 

request that we transfer the data that we have 

collected to another organization, or directly to you, 

under certain conditions. 
If you make a request, we have one month to 
respond to you. Please contact us if you would like 

to exercise any of these rights. 



Ми хочемо переконатися, що Ви повністю 

розумієте всі Ваші права на захист даних. 
Кожен користувач має право на наступне: 
Право на доступ – Ви маєте право запросити 

копії ваших персональних даних. Ми можемо 

стягнути з Вас невелику плату за цю послугу. Ви 

також маєте право вимагати, щоб ми заповнили 

інформацію, яку Ви вважаєте неповною. 
Право на видалення – Ви маєте право вимагати, 

щоб ми видалили Ваші персональні дані, за 

певних умов. 
Право на обмеження обробки – Ви маєте право 

вимагати, щоб ми обмежили обробку Ваших 

персональних даних, за певних умов. 
Право на заперечення проти обробки – Ви маєте 

право заперечувати проти нашої обробки Ваших 

персональних даних за певних умов. 
Право на перенесення даних – Ви маєте право 

вимагати, щоб ми передали зібрані нами дані 

іншій організації або безпосередньо Вам за 

певних умов. Якщо ви зробите запит, у нас є 

один місяць, щоб відповісти Вам. 
Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо ви хочете 

скористатися будь-яким з цих прав. 

Дитяча інформація 
Ще однією частиною нашого пріоритету є 

додавання захисту дітей під час використання 

Інтернету. Ми закликаємо батьків і опікунів 

спостерігати, брати участь і / або відстежувати і 

направляти їх діяльність в Інтернеті. BeeWorking 

свідомо не збирає будь-яку особисту інформацію 

про дітей у віці до 13 років. 
Якщо Ви вважаєте, що Ваша дитина надала таку 

інформацію на нашому веб-сайті, ми настійно 

рекомендуємо Вам негайно зв’язатися з нами, і 

ми зробимо все можливе, щоб оперативно 

видалити подібну інформацію з наших записів. 

 

Children’s Information 
Another part of our priority is adding protection for 

children while using the internet. We encourage 

parents and guardians to observe, participate in, 

and/or monitor and guide their online activity. 
BeeWorking does not knowingly collect any 

Personal Identifiable Information from children 

under the age of 13. If you think that your child 

provided this kind of information on our website, we 

strongly encourage you to contact us immediately, 

and we will do our best to remove such information 

from our records promptly. 

 

 


