Політика конфіденційності
Awards Media Group Inc. належить до групи компаній, що працює під торговою маркою AIR
Media-Tech, або AIR.
У цій Політиці конфіденційності пояснюється, як Awards Media Group Inc. (далі – «ми», «наш»,
«нас», «наша компанія») використовує та зберігає різні персональні дані, які ми збираємо про
вас, коли ви користуєтеся нашим Веб-сайтом https://air.io (далі – «Веб-сайт») та/або нашими
послугами, у тому числі для участі в наших онлайн-заходах, таких як вебінари, конференції,
семінари або уроки для відеоблогерів (далі – «Онлайн-заходи» або «Послуги»).
Awards Media Group Inc. як контролер даних обробляє ваші персональні дані відповідно до
Закону про захист персональної інформації та електронних документів (The Personal
Information Protection and Electronic Documents Act, PIPEDA), Закону про конфіденційність
(The Privacy Act) (далі – «Регулятивні документи»).
Мета цієї Політики конфіденційності – пояснити, яку інформацію ми збираємо, з якою метою,
як ми використовуємо цю інформацію і що ми робимо для її захисту.
Які дані ми збираємо?
Наша компанія збирає ваші персональні дані:
● Ваше ім'я, прізвище, стать, дата народження, фото;
● Країна, адреса;
● Номер телефону, електронна адреса, Skype, Viber, WhatsApp;
● Веб-сторінка, веб-сторінка у соціальних мережах;
● Обліковий запис Google, Google Plus;
● Платіжні реквізити;
● Cookies;
● IP-адреси;
● Назва компанії;
● Ваша посада.
Як ми збираємо ваші дані?
Ви безпосередньо надаєте нашій компанії свої дані, які ми збираємо. Ми збираємо та
обробляємо дані, коли ви:
● Реєструєтеся на нашому Веб-сайті, створюєте Особистий кабінет, укладаєте Договір
на сайті (далі - Договір)
● Реєструєтесь онлайн, щоб узяти участь у наших Онлайн-заходах;
● Використовуєте або переглядаєте Веб-сайт за допомогою файлів cookie вашого
браузера.
З якою метою ми використовуватимемо ваші дані?
Наша компанія збирає ваші дані для того, щоб ми могли:
● укласти з вами Договір та виконувати його;
● створити ваш Особистий кабінет на нашому Веб-сайті та забезпечити можливість його
використання вами;
● адмініструвати, просувати та монетизувати ваш контент на YouTube та інших
платформах та надавати ваші персональні дані з цією метою;
● надсилати вам звіти відповідно до Договору;
● надсилати гроші на ваші платіжні реквізити;
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інформувати вас про надані вам послуги;
за потреби зв'язатися з вами.
зареєструвати ваш обліковий запис на Веб-сайті;
надати вам доступ до участі в Онлайн-заходах;
надати вам доступ до інформаційних матеріалів, що відносяться до заходів, що вас
цікавлять;
обробляти ваші замовлення та керувати вашим обліковим записом на Веб-сайті;
повідомляти вам про спеціальні пропозиції щодо наших продуктів та послуг, які, на
нашу думку, можуть бути вам цікавими;
для надання будь-яких інших наших Послуг; та
для виконання будь-яких юридичних чи нормативних вимог.

Також наша компанія передаватиме ваші дані із зазначеною вище метою нашим
партнерським компаніям, що входять до Групи компаній, яка працює під торговою маркою AIR
Media-Tech, або AIR, у разі якщо вони беруть участь у наданні Послуг.
Юридичною підставою для обробки ваших персональних даних є ваша згода. Ви не повинні
надавати нам свої персональні дані. Однак якщо ви не надасте нам свої персональні дані, ми
не зможемо надати вам наші Послуги, які вимагають онлайн-реєстрації. Ваші персональні
дані будуть оброблятися відповідно до положень Регулятивних документів.
Як ми зберігаємо ваші дані?
Наша компанія надійно зберігає ваші дані на наших серверах, розташованих у Канаді та за її
межами. Для збереження ваших даних ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту їх від
доступу третіх осіб.
Ваші персональні дані обробляються на підставі відповідних договорів та відповідно до
стандартів Регулятивних документів. Для отримання додаткової інформації про те, де
зберігаються ваші персональні дані, зв'яжіться з нами за адресою support@air.io.
Ми не продаватимемо або розповсюджуватимемо ваші персональні дані третім особам, якщо
у нас немає вашого дозволу або це не вимагається законом.
Наша компанія буде зберігати ваші персональні дані для цілей, викладених вище, поки це
необхідно для досягнення будь-якої з цілей, викладених у цій Політиці конфіденційності,
якщо ви не попросите видалити їх раніше, або для дотримання чинних законів, правил,
положень, нормативних запитів та розпоряджень компетентних судів та регуляторних органів.
Також, ми регулярно видалятимемо дані, які, на нашу думку, неточні або втратили
актуальність.
Забезпечення безпеки вашої інформації
Ми впровадили відповідні технічні та організаційні заходи безпеки, призначені для захисту
будь-якої персональної інформації, що обробляється нами. Однак, незважаючи на наші
заходи безпеки та зусилля щодо захисту вашої інформації, жодна електронна передача через
Інтернет або технологія зберігання інформації не може бути гарантована на 100%, тому ми не
можемо обіцяти чи гарантувати, що хакери, кіберзлочинці чи інші неавторизовані треті особи
не будуть намагатися порушити нашу безпеку та неналежним чином збирати, отримувати
доступ, красти чи змінювати вашу інформацію. Хоча ми зробимо все можливе, щоб захистити
вашу персональну інформацію, передача персональної інформації на наш Веб-сайт і з нього
здійснюється на ваш страх та ризик. Ви повинні отримувати доступ до Веб-сайту лише у
безпечному середовищі.

Передача даних за межі Канади
Для надання наших Послуг ми передаємо ваші персональні дані в YouTube, банки та інші
фінансові установи, які ми використовуємо для надсилання грошей на ваші платіжні
реквізити, а також нашим афілійованим або асоційованим компаніям, компаніям-партнерам
для цілей надання (далі – «Треті сторони») для надання ними послуг від нашого імені. Ці
Треті сторони можуть зберігати, обробляти та передавати персональну інформацію на
серверах, розташованих за межами Канади, у юрисдикціях, закони про захист даних яких
можуть відрізнятися від законів Канади, таких як Сполучені Штати Америки, ЄС, Об'єднані
Арабські Емірати та інші. У результаті стосовно персональних даних можуть надходити
запити на доступ від урядів, судів або правоохоронних органів у цих юрисдикціях відповідно
до законів цих юрисдикцій. Наприклад, інформація може бути передана у відповідь на дійсні
вимоги або запити державних органів, судів та співробітників правоохоронних органів цих
країн відповідно до застосовних законів в інших юрисдикціях.
Ми дотримуємося Регламенту (ЄС) 2016/679 (GDPR). Відповідно до цього правила жителі
Європейської економічної зони (ЄЕЗ) можуть очікувати, що їхні дані будуть належним чином
захищені під час передачі за межі ЄЕЗ. Коли ми надаємо вам наші Послуги, персональні дані,
які ви надаєте нам, можуть бути передані країнам за межами Європейського Союзу: банкам
та іншим фінансовим установам, які ми використовуємо для надсилання грошей на ваші
платіжні реквізити, афілійованим або асоційованим компаніям, компаніям-партнерам. Ми
здійснюємо таку передачу ваших персональних даних лише за наявності механізмів для їх
захисту. Ці механізми можуть включати передачу в країни, де встановлено адекватний рівень
захисту, або в організації з відповідними гарантіями, такими як угода про обробку даних або
дотримання Стандартних договірних положень Європейської Комісії (Рішення 2001/497/EC,
2004/915/EC, 2010/87/EU). Надаючи свої персональні дані, ви погоджуєтеся на таку передачу,
зберігання або обробку.
Маркетинг
Наша компанія хотіла б надсилати (надавати) вам інформацію про наші продукти та послуги,
які, на нашу думку, можуть бути вам цікавими.
Якщо ви погодилися отримувати маркетингову інформацію, ви завжди можете відмовитися від
цього пізніше.
Ви маєте право будь-коли заборонити нашій компанії зв'язуватися з вами в маркетингових
цілях.
Якщо ви більше не хочете, щоб ми зв'язувалися з вами в маркетингових цілях, надішліть, будь
ласка, запит на електронну пошту dataprotection@air.io
Які ваші права на захист даних?
Наша компанія хоче бути впевненою, що ви повною мірою знаєте про всі свої права на захист
даних.
Ви маєте право на таке:

Право на доступ. Ви маєте право запитати копію ваших персональних даних у нашої
компанії.
Право на виправлення. Ви маєте право вимагати, щоб наша компанія виправила будь-яку
інформацію, яку ви вважаєте неточною. Ви також маєте право вимагати у нашої Компанії
доповнити інформацію, яку ви вважаєте неповною.
Право на видалення. Ви маєте право вимагати, щоб наша компанія видалила ваші
персональні дані.
Право обмежувати використання. Ви маєте право вимагати, щоб наша компанія обмежила
використання ваших персональних даних.
Право на заперечення проти використання. Ви маєте право заперечувати проти
використання ваших персональних даних нашою Компанією.
Право на мобільність даних. Ви маєте право вимагати, щоб наша компанія передала
зібрані нами ваші персональні дані іншій організації або безпосередньо вам.
Право відкликати вашу згоду. Ви маєте право відкликати свою згоду на обробку ваших
персональних даних у будь-який час, без впливу на законність обробки, яка була проведена
до цього, на підставі згоди.
Якщо ви бажаєте скористатися будь-якими з цих прав, зв'яжіться з нами електронною
поштою: dataprotection@air.io Або напишіть нам: 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ON M5E
1W7.
Якщо ви надішлете нам запит, ми відповімо вам протягом одного місяця.
Захист даних дітей та неповнолітніх
Наша компанія дуже серйозно ставиться до конфіденційності дітей, у зв'язку з чим ми свідомо
не збираємо та не обробляємо персональні дані дітей віком до 13 років. Наша компанія
свідомо не укладає контракти з дітьми віком до 13 років. У випадку якщо ми встановимо, що
дитина молодше 13 років неправильно представила свій вік при реєстрації або під час
укладання Договору, наша компанія негайно вчинить кроки, щоб або розірвати цю угоду, або
отримати необхідну згоду від одного з батьків дитини чи законного опікуна.
Неповнолітні у віці 13 років та старше, але які не досягли 19-річного віку або віку їхньої країни,
можуть укласти Договір з нашою компанією лише за згодою та підписанням одним із батьків
або законним опікуном. Ми збираємо лише мінімальний набір персональних даних,
необхідних для виконання угоди, і лише за згодою одного з батьків чи законного опікуна.
Кукіс-файли
Кукіс-файли – це текстові файли, що розміщуються на вашому комп'ютері для збирання
стандартної інформації журналу Інтернету та інформації про поведінку відвідувачів. Коли ви
відвідуєте наш Веб-сайт, ми можемо автоматично збирати інформацію про вас за допомогою
кукіс-файлів або аналогічної технології.
Для
отримання
додаткової
інформації
про
кукіс-файли
відвідайте
веб-сайт
www.allaboutcookies.org.
Як ми використовуємо кукіс-файли?

Наша компанія використовує кукіс-файли різними способами, щоб покращити ваше
використання нашого сайту, у тому числі:
● надавати вам можливість залишатися в системі;
● розуміти, як ви використовуєте наш Веб-сайт.
Які типи кукіс-файлів ми використовуємо?
Існує декілька різних типів кукіс-файлів, однак Веб-сайт використовує такі:
● Функціональні – наша компанія використовує ці кукіс-файли, щоб ми могли впізнати
вас на нашому Веб-сайті і зберегти ваші раніше вибрані налаштування, які можуть
включати мову, якій ви віддаєте перевагу, та ваше розташування. Для цього
використовуються різні кукіс-файли перших та третіх осіб.
● Рекламні – наша компанія використовує ці кукіс-файли для збирання інформації про
ваше відвідування Веб-сайту, переглянутий контент, посилання, за якими ви
переходили, а також інформацію про ваш браузер, пристрій і вашу IP-адресу.
Наша компанія іноді може передавати деякі ці дані третім особам у рекламних цілях. Ми
також можемо передавати дані, зібрані за допомогою кукіс-файлів, нашим рекламним
партнерам. Це означає, що при відвідуванні іншого веб-сайту вам може бути показана
реклама на основі ваших переглядів на нашому Веб-сайті.
Як керувати кукіс-файлами?
Ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб він не приймав кукіс-файли, а також
на вказаному вище Веб-сайті ви дізнаєтесь, як видалити кукіс-файли зі свого браузера. Однак
у такому разі деякі функції нашого Веб-сайту можуть не працювати.
Політика конфіденційності інших сайтів
Наш Веб-сайт має посилання на інші веб-сайти. Наша Політика конфіденційності
поширюється лише на наш Веб-сайт, тому, якщо ви перейдете за посиланням на інший
веб-сайт, вам слід ознайомитися з їхньою політикою конфіденційності.
Зміни в нашій Політиці конфіденційності
Наша компанія регулярно переглядає свою Політику конфіденційності та розміщує оновлення
на Веб-сторінці. Ця Політика конфіденційності була оновлена 01 серпня 2021 року.
Як зв'язатися з нами?
Якщо у вас є будь-які питання щодо Політики конфіденційності нашої компанії, даних, які ми
зберігаємо про вас, або ви хочете скористатися одним із ваших прав на захист даних, ви
можете одразу ж звертатися до нас.
Надсилайте нам електронні листи на адресу: dataprotection@air.io
Або звичайні листи на адресу: 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ON M5E 1W7
Як зв'язатися з відповідним уповноваженим органом?
Якщо ви хочете подати скаргу або вважаєте, що наша компанія не задовольнила ваше
прохання належним чином, ви можете зв'язатися з Офісом уповноваженого з питань
конфіденційності Канади (OPC).

