
 

 

Політика конфіденційності 

 

Хостинг-провайдер і реєстратор доменних імен TheHost поважає права своїх абонентів на 

збереження і нерозголошення персональної інформації. Дана Політика конфіденційності є 

документом, обов'язковим для виконання всіма співробітниками TheHost. 

Персональна інформація - збір і використання 

Процес реєстрації доменних імен, акаунтів послуг хостингу, сертифікатів SSL та інших послуг 

компанії TheHost передбачає надання персональної інформації про потенційного власника прав на 

ту чи іншу послугу. При цьому дані, що ідентифікують користувача, є відкритими і можуть бути 

опубліковані в загальнодоступних джерелах (наприклад, базах даних WHOIS доменних імен). 

В цей же час відомості, які стосуються питань господарського і / або комерційного співробітництва 

абонента компанії TheHost і самої компанії TheHost - кількість замовлених послуг, зареєстрованих 

доменних імен, суми оплат, терміни і умови виконання замовлень, логіни і паролі для управління 

послугами тощо - є конфіденційними. Ця інформація не продається / не передається третім особам 

ні за яких обставин (виняток може бути зроблено тільки за рішенням суду в законному порядку). 

Посилання 

На сайті компанії TheHost можуть розміщуватися банери, посилання і інші види онлайн-реклами. 

Керівництво TheHost ретельно підходить до відбору бізнес-партнерів, вибираючи тільки кращі 

пропозиції на ринку. В цей же час, хостинг-провайдер і реєстратор доменних імен TheHost не може 

нести відповідальність за зміст інформації, загальну ділову практику цих ресурсів, а також їх 

політику конфіденційності. 

Взаємодія з абонентами 

Компанія TheHost прагне до налагодження тісних партнерських відносин зі своїми абонентами. З 

цією метою на сайті періодично можуть проводитися і проводяться конкурси, опитування, лотереї 

та інші інтерактивні заходи. 

Дані, зібрані в ході таких заходів, є конфіденційними і можуть бути опубліковані тільки з 

письмового дозволу користувачів, що їх надали. Без необхідності отримання дозволу можуть бути 

опубліковані лише загальні результативні знеособлені статистичні дані проведеного конкурсу, 

опитування, лотереї або іншого інтерактивного заходу. 

Службова інформація 

Хостинг-провайдер і реєстратор доменних імен TheHost може поширювати серед своїх абонентів 

службову інформацію про існуючі та нові продукти та послуги, платежі, технічних заходах, тощо. 

При цьому, абонент має можливість відключити доставку поширюваної службової інформації за 

допомогою електронної пошти, SMS повідомлень або прямого інформування по телефону. 

Адресні та контактні бази даних клієнтів компанії TheHost не продаються і не передаються третім 

особам ні за яких умов (виняток - тільки при чіткому і однозначному рішенні суду в законному 

порядку). 



 
 

Зміни 

Дана Політика конфіденційності не є остаточною і може бути змінена і доповнена. Про всі зміни в 

Політиці конфіденційності клієнти будуть повідомлені про це електронною поштою або іншими 

каналами поширення Службовим інформації. 

Контакти 

З усіх питань, які стосуються дотримання конфіденційності даних абонентів компанії TheHost, будь 

ласка, звертайтеся: 

 Телефон: +380 (44) 222-9-888, +7 (499) 403-36-28 

 Електронна пошта: info@thehost.ua 


