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PRIVACY POLICY 
Implemented: January 1, 2023 

Захист даних є великим пріоритетом для управління  cайтом 

RegToEVENT  (надалі іменований «RegToEVENT», «Платформа» або 

«веб-сайт») та іншими внутрішніми сторінками проекту розміщеними 

за адресами a.rte.im та c.rte.im і їх піддоменах. 

Коли обробка ваших персональних даних необхідна, і якщо для такої 

обробки немає підстав, ми запитаємо вашу згоду. 

Обробка персональних даних, включаючи ваше ім’я, адресу, адресу 

електронної пошти або номер телефону, завжди буде відповідати 

Закону України «Про захист персональних даних» №5491-VI від 

20.11.2012 р., Загальному регламенту про захист даних (GDPR) та 

відповідно до правил захисту даних Сполучених Штатів, що 

застосовуються до RegToEVENT. 

За допомогою цієї декларації про захист даних ми інформуємо широку 

громадськість про характер, обсяг і мету збору, використання та 

обробки персональних даних. Крім того, ця декларація про захист 

даних повідомляє вас про ваші права. Ми рекомендуємо вам 

прочитати це Повідомлення про конфіденційність повністю, щоб 

переконатися, що ви повністю поінформовані.  

Як розпорядник та обробник даних, RegToEVENT запровадив численні 
технічні та організаційні заходи для забезпечення повного захисту 
ваших персональних даних через Веб-сайт. Оскільки передача даних 
через Інтернет може мати прогалини в безпеці, абсолютний захист не 
гарантується. Тому кожен суб’єкт даних може вільно передавати нам 
персональні дані за допомогою електронної або телефонної 
підтримки. 

 

Data protection is a high priority for the management of the RegToEVENT 

website (hereinafter referred to as "RegToEVENT" or "website") and other 

internal project pages hosted at a.rte.im and c.rte.im and their subdomains. 

When the processing of your personal data is necessary and if there’s no 

basis for such processing, we will obtain your consent. 

Processing of personal data, including your name, address, email address, 

or phone number will always be in line with of the Law of Ukraine "On 

Protection of Personal Data" No. 5491-VI dated November 20, 2012, the 

General Data Protection Regulation (GDPR), and in accordance with United 

States data protection regulations applicable to RegToEVENT. 

Via this data protection declaration, we are informing the general public of 

the nature, scope, and purpose of the personal data we collect, use, and 

process. Furthermore, you are informed, by this data protection 

declaration, of the rights to which you are entitled. We recommend that 

you read this Privacy Notice in full to ensure you are fully informed. 

As the data controller and data processor, RegToEVENT has implemented 
numerous technical and organizational measures to ensure complete 
protection of your personal data through the Website. Since Internet-based 
data transmissions may have security gaps, absolute protection is not 
guaranteed. This is why, every data subject is free to transfer personal data 
to us via all available means, e.g. by email or phone support. 

Назва та адреса контролера 
Контролером Загального регламенту захисту даних (GDPR) є: 

ТОВ «Наукова компанія АКСОНАКС» 

Проект: «RegToEVENT» 

Реєстраційний номер 42762123  

Львівська площа, 4-а, м. Київ Україна, 04053 
Контактна електронна адреса: regtoevent @ gmail.com 

 

Name and Address of the controller 
Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation 

(GDPR) is: 

LLC «Science company AXONAX»   

Project: «RegToEVENT» 

Registration number 42762123  

4-А Lviv Square str, Kyiv, Ukraine,  04053 
Contact email: regtoevent @ gmail.com   
 

Що робить RegToEVENT? 
 
RegToEVENT — це платформа для Організаторів подій, за допомогою 

якої вони можуть створити веб-сайт заходу, форму реєстрації для 

Учасників, збирати реєстраційні дані своїх Учасників та продати їм 

електронні квитки, провести онлайн-трансляцію, тощо. Будь-яка 

фізична чи юридична особа, яка бажає організувати свою подію та 

використовувати для цього платформу RegToEVENT є Організатором. 

Організатор повинен зареєструватись на веб-сайті, заповнивши 

відповідну форму, а RegToEVENT, в свою чергу, надає йому для цього 

всі необхідні інструменти.  
Будь-яка фізична особа, яка виявила бажання відвідати подію 

Організатора, та перейшла за посиланням на веб-сайт заходу може 

залишити свої особисті дані заповнивши форму реєстрації, яку створив 

Організатор, та сплатити участь для отримання електронного квитка, 

якщо участь у заході потребує оплати є Учасником події Організатора. 

Після того RegToEVENT збереже дані про Учасника, та згенерує йому 

What does RegToEVENT do? 
 
RegToEVENT is a platform for Event Organizers to create an event website, 

registration form for Participants, collect registration data of their 

Participants and sell them e-tickets, conduct online broadcasting, etc. Any 

individual or legal entity who wishes to organize their event and use the 

RegToEVENT platform for this purpose is an Organizer. The Organizer must 

register on the website by filling out the appropriate form, and 

RegToEVENT, in turn, provides him with all the necessary tools for this. 

Any individual who has expressed a desire to attend the event of the 

Organizer and has followed the link to the event website can leave their 

personal data by filling out the registration form created by the Organizer 

and pay for participation to receive an electronic ticket, if participation in 

the event requires payment is a Participant of the event of the Organizer. 

After that, RegToEVENT will save the data about the Participant and 
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електронний квиток, який буде надіслано на електронну пошту та/або 

у вигляді СМС повідомлення на номер телефону вказані при 

реєстрації. 

Наші веб-сайти розташовані за адресами https://regtoevent.com/ та 

внутрішні сторінки платформи https://a.rte.im/ і https://c.rte.im/, які 

використовуються організаторами та учасниками, надають 

інформацію про нас і дозволяють окремим особам і компаніям 

реєструватися як Організатори (щоб створити свою подію для збору 

реєстрацій учасників та продажу електронних квитків), та як Учасники 

(щоб зареєструватись на подію Організатора та придбати 

електронний квиток) - разом Користувачі. 

Користувачам RegToEVENT за допомогою платформи, створюються 

«Особисті кабінети». Згідно цьому Повідомленню про 

конфіденційність деяка інформація є загальнодоступною: дані про 

подію Організатора, його контакти для зв’язку з ним, Учасник може 

вказати свою контактну інформацію, щоб обмінюватись контактами з 

іншими Учасниками події. 

Наша Платформа не є платіжним процесингом, вона забезпечує 

здійснення платежів безпосередньо між Користувачами Платформи 

через сторонніх постачальників платежів, таких як LiqPay, Fondy, 

WayForPay, PayPal, Stripe. Перш ніж створити обліковий запис або 

здійснити платіж, прочитайте політику конфіденційності цих 

постачальників платежів: 

 Політику конфіденційності LiqPay можна знайти за адресою 

 Політику конфіденційності Fondy можна знайти за адресою 

 Політику конфіденційності WayForPay можна знайти 

за адресою 

 Політику конфіденційності PayPal можна знайти за адресою  

 Політику конфіденційності Stripe можна знайти за адресою  

Наша Платформа також підключається до сторонніх служб для 

виконання певних функцій. Перш ніж використовувати RegToEVENT чи 

будь-який інший сайт, що входить до нашої платформи, будь ласка, 

прочитайте політику конфіденційності цих сторонніх служб. 

Користувачі можуть пройти автентифікацію (увійти в RegToEVENT ) за 

допомогою таких служб: 

 Політику конфіденційності Google можна знайти 

за адресою. Скасуйте доступ у будь-який час безпосередньо 

у своєму обліковому записі Google на сторінці  

 Політику конфіденційності Facebook можна знайти 

за адресою  

Користувачі можуть підключатися до чату та налаштовувати 

сповіщення потоку за допомогою: 

 Політику конфіденційності YouTube можна знайти 

за адресою. Скасуйте доступ у будь-який час безпосередньо 

у своєму обліковому записі Google на сторінці.  

 Політику конфіденційності Telegram можна знайти 

за адресою  

Користувачі Платформи можуть налаштувати збір аналітичних даних зі 

свого веб-сайту за допомогою: 

 Правила використання і Політику конфіденційності Google 

Tag Manager можна знайти за адресою 

 Політику конфіденційності TikTok можна знайти за адресою 

generate an electronic ticket, which will be sent by e-mail and/or SMS to 

the phone number specified during registration. 

Our websites located at https://regtoevent.com/ and the internal platform 

pages https://a.rte.im/ and https://c.rte.im/, which are used by Organizers 

and Participants, provide information about us and allow individuals and 

companies to register as Organizers (to create their event to collect 

participant registrations and sell e-tickets) and as Participants (to register 

for an Organizer's event and purchase an e-ticket) - collectively Users. 

RegToEVENT users are created "Personal Accounts" using the platform. 

According to this Privacy Notice, some information is publicly available: data 

about the event of the Organizer, his contacts for communication with him, 

the Participant can specify his contact information to exchange contacts 

with other Participants of the event. 

Our Platform is not a payment processor, it provides payments directly 

between the Users of the Platform through third-party payment providers, 

such as LiqPay, Fondy, WayForPay, PayPal, Stripe. Before creating an 

account or making a payment, please read the privacy policies of these 

payment providers: 

 LiqPay who's Privacy Policy can be found at 

https://privatbank.ua/terms  

 Fondy who's Privacy Policy can be found at 

https://fondy.ua/uk/legal/privacy-policy/ 

 WayForPay who's Privacy Policy can be found at 

https://wayforpay.com/en 

 PayPal who's Privacy Policy can be found 

at https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ 

ua/privacy-full 

 Stripe who's Privacy Policy can be found 

at https://stripe.com/privacy 

RegToEVENT also connects to third party services to perform certain 

functions. Before using Webs.li please take a moment to read the privacy 

policies of these third party services. 

Users can authenticate (log in to RegToEVENT) via the following services: 

 Google who's Privacy Policy can be found 

at https://policies.google.com/privacy. Revoke access at any 

time directly in your Google account 

at https://myaccount.google.com/permissions 

 Facebook who's Privacy Policy can be found 

at https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Users can connect to Chat and set up Stream Alerts via: 

 YouTube who's Privacy Policy can be found 

at https://policies.google.com/privacy. Revoke access at any 

time directly in your Google account 

at https://myaccount.google.com/permissions.  

 Telegram who's Privacy Policy can be found 

at https://telegram.org/privacy  

Platform Users can configure the collection of analytical data from their 

website using: 

Google Tag Manager who's Terms of use and Privacy Policy can be 

found at  https://marketingplatform.google.com/about 

analytics/tag-manager/use-policy/ 

 TikTok who's Privacy Policy can be found 

at https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en  
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 Політику конфіденційності Google Analytics можна знайти 

за адресою 

 Політику конфіденційності Facebook можна знайти 

за адресою  

RegToEVENT  сприяє прямим відносинам між Організаторами та 

Учасниками. Організатори отримують повну контактну інформацію 

Учасників, як-от ПІБ, адреси електронної пошти, телефони, місце 

роботи чи захоплення, відповідно до тої, яку вони запитували для 

реєстрації учасника, а також інформацію про транзакції при оплаті 

електронного квитка.  

Тому Організатори самі несуть відповідальність за власну законну 

обробку інформації, наданої їм Платформою. 

 

 Google Analytics who's Terms of use and Privacy Policy can be 

found at https://marketingplatform.google.com/ 

about/analytics/terms  

 Facebook who's Privacy Policy can be found 

at https://www.facebook.com/privacy/explanation  

RegToEVENT promotes a direct relationship between Organizers and 
Participants. The Organizers receive the full contact information of the 
Participants, such as full names, email addresses, phone numbers, place of 
work or hobby, according to what they requested for the registration of the 
participant, as well as information about transactions when paying for the 
electronic ticket.  
Therefore, the Organizers are responsible for their own lawful processing of 
the information provided to them by the Platform. 

Яку особисту інформацію ми збираємо та навіщо? 

 
Деякі відвідувачі веб-сайтів Платформи вирішують взаємодіяти з 

сайтами Платформи у спосіб, який вимагає від нас збору особистої 

інформації. Обсяг і тип інформації, яку збирає Платформа, залежить від 

характеру взаємодії. 

Особиста інформація, яку ми можемо збирати про вас, загалом 

відноситься до таких категорій: 

 Інформація, яку ви надаєте добровільно 

Коли ви реєструєтеся, щоб стати Організатором RegToEVENT та 

взаємодіяти з нашими послугами ми попросимо вас надати адресу 

електронної пошти, телефон, та вигадати хешований пароль. Ми 

використовуємо цю інформацію для створення вашого особистого 

кабінету, де ви зможете здійснити всі необхідні налаштування вашого 

заходу та свого особистого кабінету.  

Коли ви реєструєтеся, щоб стати Учасником події ми зі свого боку 

попросимо вас надати ім’я, електронну пошту та телефон, решта 

даних які будуть передбачені формою реєстрації додаються та 

визначаються на розсуд Організатора. Ми використовуємо цю 

інформацію для створення вашого особистого кабінету, де ви зможете 

здійснити всі необхідні налаштування вашого профілю, як його зможе 

бачити Організатор та/або інші учасники. В особистому кабінеті вам 

будуть доступні ваші електронні квитки, онлайн трансляції, якщо 

Організатор їх проводить та матеріали, які він може туди завантажити 

для ознайомлення. А також, щоб сформувати ваш особистий іменний 

електронний квиток, який дає право участі в заході Організатора та 

надіслати його на електронну пошту та/або в СМС.  

Організатор використовує ваші дані для ідентифікації вас як Учасника 

свого заходу, надання вам доступу до участі в заході, на основі 

придбаного електронного квитка для інформування вас про 

підготовку чи зміни в проведенні заходу, тощо у будь-який обраний 

ним спосіб (електронний лист, СМС, соціальні мережі, мессенджери і 

т.п.).  

Тих, хто бере участь у транзакціях з RegToEVENT для придбання 

електронного квитка, просять надати додаткову інформацію, у тому 

числі, якщо необхідно, особисту та фінансову інформацію, необхідну 

для обробки цих транзакцій.  

Ви також можете надавати особисту інформацію добровільно, якщо 

відповідаєте на наші опитування, маркетингові матеріали або берете 

What personal information do we collect and why? 

 
The personal information that we may collect about you broadly falls into 

the following categories: 

 Information you provide voluntarily 

When you sign up to become a RegToEVENT Organizer and interact with 

our services, we will ask you to provide your email address, phone number, 

and create a hashed password. We use this information to create your 

personal account, where you can make all the necessary settings for your 

event and your personal account. 

When you register to become a Participant of the event, we will ask you to 

provide your name, email and phone number, the rest of the data that will 

be provided in the registration form are added and determined at the 

discretion of the Organizer. We use this information to create your personal 

account, where you will be able to make all the necessary settings of your 

profile, as it can be seen by the Organizer and/or other participants. In your 

personal account, you will have access to your e-tickets, online broadcasts, 

if the Organizer conducts them, and materials that he can upload there for 

review. You can also create your personal electronic ticket, which gives you 

the right to participate in the event of the Organizer and send it by e-mail 

and/or SMS. 

The Organizer uses your data to identify you as a Participant of its event, to 

provide you with access to the event, on the basis of the purchased 

electronic ticket to inform you about the preparation or changes in the 

event, etc. in any way he chooses (email, SMS, social networks, messengers, 

etc.). 

Those who engage in transactions with RegToEVENT to purchase an 

electronic ticket are asked to provide additional information, including, if 

applicable, personal and financial information necessary to process those 

transactions.  

You may also provide personal information voluntarily if you respond to our 

surveys, marketing materials or participate in commercial promotions and 

contests that we may conduct from time to time. 

To opt-out of marketing communications we send you at any time. You can 

exercise this right by clicking on the “unsubscribe” or “opt-out” link in the 

marketing e-mails or SMS we may send you or completing our Data Request 

Form. 
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участь у комерційних акціях і конкурсах, які ми можемо проводити час 

від часу. 

Щоб відмовитися від маркетингових повідомлень, які ми надсилаємо 

вам у будь-який час. Ви можете скористатися цим правом, натиснувши 

посилання «скасувати підписку» або «відмовитися» в маркетингових 

електронних листах чи SMS, які ми можемо надіслати вам, або 

заповнивши нашу форму запиту даних. 

 Інформація, яку ми збираємо автоматично 

Коли ви відвідуєте нашу Платформу, використовуєте наші послуги, 

відповідаєте на опитування або берете участь у акції, реєструєтесь на 

подію Організатора або купуєте електронний квиток ми автоматично 

збираємо певну інформацію з вашого пристрою. У деяких країнах, 

включаючи країни Європейської економічної зони та Великобританію, 

ця інформація може вважатися особистою відповідно до чинного 

законодавства про захист даних. 

Зокрема, інформація, яку ми збираємо автоматично, може містити 

таку інформацію, як ваша IP-адреса, тип пристрою, унікальні 

ідентифікаційні номери пристрою, тип браузера, широке географічне 

розташування (наприклад, розташування на рівні країни чи міста), 

часовий пояс, дані про використання, діагностичні дані та інше 

технічна інформація. Ми також можемо збирати інформацію про те, як 

ваш пристрій взаємодіяв із нашою Платформою, включаючи сторінки, 

на які ви отримували доступ, і посилання, за якими переходили. 

Збір цієї інформації дає нам змогу краще зрозуміти вас, звідки ви 

приходите та який вміст вас цікавить. Ми використовуємо цю 

інформацію для наших внутрішніх аналітичних цілей, щоб покращити 

якість і актуальність нашої Платформи та послуг, щоб надавати 

підказки нашим користувачам RegToEVENT та давати рекомендації 

щодо їх веб-сайту події на RegToEVENT чи інших наших сторінках, які 

вам можуть бути цікаві. 

Частина цієї інформації може збиратися за допомогою файлів cookie 

та подібної технології відстеження, як пояснюється далі в розділі «Як 

ми використовуємо файли cookie» за посиланням. 

 Information that we collect automatically 

When you visit our Platform, use our services, answer a survey or 

participate in a promotion, register for an Organizer's event or purchase an 

electronic ticket, we automatically collect certain information from your 

device. In some countries, including countries in the European Economic 

Area and UK, this information may be considered personal information 

under applicable data protection laws. 

Specifically, the information we collect automatically may include 

information like your IP address, device type, unique device identification 

numbers, browser-type, broad geographic location (e.g. country or city-

level location), time zone, usage data, diagnostic data and other technical 

information. We may also collect information about how your device has 

interacted with our Platform, service, including the pages accessed and links 

clicked. 

Collecting this information enables us to better understand you, where you 

come from, and what content is of interest to you. We use this information 

for our internal analytical purposes, to improve the quality and relevance of 

our Platform and services, to provide hints to our RegToEVENT users and to 

make recommendations about their event website on RegToEVENT or our 

other pages that you may be interested in. 

Some of this information may be collected using cookies and similar tracking 

technology, as explained further under the heading “How do we use 

cookies” at https://regtoevent.com/docs/Cookie.pdf. 

 

 Інформація, яку ми отримуємо від користувачів, які 

звернулися до чату підтримки  

Ім’я, адреса електронної пошти, інформація про пристрій і браузер, 

якими ви користуєтеся, розшифровка чату та інша особиста 

інформація, яку ви надаєте нам під час нашої розмови. Під час нашого 

листування ми можемо запросити у вас додаткові документи, щоб 

підтвердити вашу особу. Ми можемо використовувати цю інформацію 

для відповіді на ваші запити або листування, для обслуговування 

клієнтів (або для статистичних цілей), аналізу для цілей управління з 

метою адміністрування веб-сайту, покращення продуктів/послуг, 

надсилання технічних повідомлень/оновлень, попереджень безпеки, 

сповіщень про зміни у політиці, адміністративних повідомленнях, щоб 

ми могли запобігти шахрайству, порушенням політики/умов, а також 

погрозам чи шкоді. 

 Information that we obtain from users who referred to chat 

support 

Name, email address, information about the device and browser you use, 

chat transcript, and other personal information you provide us during our 

chat. We may request additional documentation from you during our chat 

to verify your identity. We may use this information to respond to your 

requests or correspondence, to provide customer service (or for statistical 

purposes), analysis for management purposes in order to administer the 

website, improve products/services, send technical notices/updates, 

security alerts, changes in policy notifications, administrative messages, so 

we could to prevent fraud, breach of policies/terms, and threats or harm. 

 

 Яку особисту інформацію ми збираємо про вас від третіх 

сторін? 

Незважаючи на те, що ми збираємо особисту інформацію 

безпосередньо від вас, іноді ми можемо збирати певну інформацію 

про вас з інших джерел. 

 What personal information do we collect about you from third 

parties? 

Even though we’re collecting personal information directly from you, 

occasionally we may collect certain information about you from other 

sources. 
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Фінансові деталі та/або деталі транзакції від постачальників платежів 

(для обробки транзакції). 

Сторонні служби, як-от Google, Facebook, TikTok, можуть надавати нам 

певну інформацію про вас, коли ви підключаєтеся через них до будь-

якого стороннього постачальника послуг. Обсяг інформації може 

змінюватися і може бути/контрольовано цим постачальником послуг 

або вами за допомогою елементів керування налаштуваннями 

конфіденційності, доступних у налаштуваннях облікового запису цього 

постачальника послуг. 

Від третіх сторін ми можемо отримувати демографічні дані, 

інформацію про виявлення шахрайства, поєднувати їх із наявною у нас 

інформацією про вас, щоб підтвердити вашу особу, це можуть бути 

служби перевірки особи, які використовуються для попередження про 

шахрайство. 

Financial and/or transaction details from payment providers (in order to 

process the transaction). 

Third Party Services like Google, Facebook, TikTok may provide us with 

certain information about you when you link/connect/login to any Third 

Party provider. The amount of information may vary and can be/is 

controlled by that service provider or by you via privacy settings controls 

available in the account settings of that service provider. 

From Third Parties we may obtain demographic data, fraud detection 

information, combine it with the info we have about you, to confirm your 

identity, these can be identity verification services used for fraud warning 

purposes. 

Even though we’re collecting personal information directly from you, 

occasionally we may collect certain information about you from other 

sources. 

 Дані дітей 

Усі веб-сайти RegToEVENT, а також блоги та сервіси не призначені для 

використання дітьми віком до 14 років. Ніхто віком до 14 років не 

може надавати особисту інформацію на наших веб-сайтах. Ми не 

збираємо інформацію від дітей віком до 14 років. Якщо вам менше 14 

років, вам заборонено використовувати будь-який з наших веб-сайтів, 

купувати продукти, доступні на RegToEVENT, або надавати будь-яку 

особисту інформацію про себе, включаючи своє ім’я, адресу, номер 

телефону, електронну пошту. Якщо ми дізнаємося, що ви порушили 

цю умову, ваш обліковий запис, а також всю інформацію буде 

видалено. Якщо ви є батьком або опікуном і вам відомо, що особа 

(батьком або опікуном якої ви є) молодша за віковим обмеженням 

надала нам особисту інформацію, зв’яжіться з нами. 

 

 Children’s data 

All RegToEVENT websites, as well as blogs and services, are not intended to 

be used by children under 14 years old. No one under age 14 years old can 

provide personal information to or on our websites. We’re not collecting 

information from children under 14 years old. If you’re under 14 years old 

you’re not allowed to use any of our websites, buy products available 

on RegToEVENT, comment blog posts, make social media posts or provide 

any personal information about yourself including your name, address, 

phone number, email. If you are a parent or guardian and you are aware 

that an individual (of whom you are a parent or guardian) under the Age 

Limit has provided us with personal information, please contact us. 

 
 

Для чого ми використовуємо вашу особисту інформацію? 
 

Загалом ми використовуватимемо зібрану інформацію для цілей, 

описаних у цьому Повідомленні про конфіденційність, або для цілей, 

які ми пояснюємо вам під час збору вашої особистої інформації. До 

них належать: 

 Надавати та надавати послуги Платформи, а також 

оцінювати, підтримувати та покращувати продуктивність і 

функціональність послуг. 

 Щоб переконатися, що послуги Платформи відповідають вам 

і вашому пристрою, щоб повідомляти вас про зміни в 

послугах, а також надавати цільовий та/або локалізований 

вміст на основі ваших даних користувача, місцезнаходження 

та вподобань. 

 Для дослідження споживачів і для того, щоб дозволити вам 

брати участь в опитуваннях або інтерактивних функціях 

послуг, якщо ви вирішите це зробити. 

 Для надання підтримки клієнтів, а також для обробки та 

відповіді на запит, скаргу або звіт про інтелектуальну 

власність або зустрічне повідомлення, які ви могли зробити. 

 Для контролю за використанням послуг Платформи, а також 

для виявлення, запобігання та вирішення технічних 

проблем. 

 Для обробки платежів. 

 Ведення бізнес-планування, звітності та прогнозування. 

 Для доставки рекламних матеріалів, спеціальних пропозицій 

і загальної інформації про інші товари, послуги та події, які ми 

Why do we collect your personal information? 

 
In general, we will use the information we collect for the purposes described 

in this Privacy Notice or for purposes that we explain to you at the time we 

collect your personal information. These include: 

 To provide and deliver the Platform services and to assess, 

maintain and improve the performance and functionality of the 

services. 

 To ensure the Platform services are relevant to you and your 

device, to notify you about changes to the services, and to deliver 

targeted and/or localised content based on your user data, 

location and preferences. 

 For consumer research and to allow you to participate in surveys 

or interactive features of the Platform services when you choose 

to do so. 

 To provide customer support and to process and respond to a 

request, complaint or Intellectual Property Report or Counter 

Notice that you may have made. 

 To monitor the usage of the Platform services and to detect, 

prevent and address technical issues. 

 To process payments. 

 To conduct business planning, reporting, and forecasting. 

 To deliver promotional materials, special offers and general 

information about other goods, services and events which we 

offer that are similar to those that you have already purchased or 

enquired about unless you have opted out of receiving such 

information. 
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пропонуємо, подібні до тих, які ви вже придбали або про які 

запитували, якщо ви не відмовилися від отримання такої 

інформації. 

 Для управління нашим бізнесом, у тому числі для виконання 

та реалізації наших зобов’язань і прав, здійснення або 

захисту юридичних претензій, виконання наших юридичних 

зобов’язань і запитів правоохоронних органів, а також для 

управління відносинами з вами. 

 Щоб підтвердити вашу особу та виявити шахрайство та 

потенційне шахрайство, включаючи шахрайські платежі та 

шахрайське використання послуг Платформи. 

 Щоб включити вміст Користувача Платформи до наших 

рекламних і маркетингових кампаній для просування 

Платформи. 

 

 For the administration of our business including for fulfilling and 

exercising our obligations and rights, exercising or defending legal 

claims, to comply with our legal obligations and law enforcement 

requests, and managing the relationship with you. 

 To verify your identity and to detect fraud and potential fraud, 

including fraudulent payments and fraudulent use of the Platform 

services. 

 To include Platform User content as part of our advertising and 

marketing campaigns to promote Platform. 
 

Кому ми можемо розкрити вашу особисту інформацію? 
 

Ми можемо розкривати вашу особисту інформацію таким категоріям 

одержувачів: 

 фізичні особи, наприклад, співробітники або юридичні 

особи, уповноважені RegToEVENT, яким він необхідний для 

виконання їх завдань і обов’язків для надання вам належних 

послуг; стороннім постачальникам послуг (наприклад, для 

підтримки доставки, надання функціональних можливостей 

або допомоги в підвищенні безпеки нашої Платформи), або 

для тих, хто іншим чином обробляє особисту інформацію для 

цілей, описаних у цьому Повідомлення про конфіденційність 

або повідомлення, коли ми збираємо вашу особисту 

інформацію. Ми також сприяємо стороннім постачальникам 

платежів, і це докладніше описано нижче;  

 якщо ми запроваджуємо вхід у соціальні мережі в 

майбутньому, ми можемо надавати особисті дані 

відповідному постачальнику соціальних мереж, щоб 

полегшити такий вхід; 

 будь-якому компетентному правоохоронному органу, 

регуляторному, державному органу, суду чи іншій третій 

стороні, якщо ми вважаємо, що розголошення є необхідним 

(i) відповідно до чинного законодавства чи нормативних 

актів, (ii) для реалізації, встановлення чи захисту наших 

законних прав або (iii) для захисту ваших життєвоважливих 

інтересів або інтересів будь-якої іншої особи; 

 фактичному або потенційному покупцеві (і його агентам і 

консультантам) у зв’язку з будь-якою фактичною або 

запропонованою купівлею, злиттям або поглинанням будь-

якої частини нашого бізнесу, за умови, що ми інформуємо 

покупця, що він повинен використовувати вашу особисту 

інформацію лише для цілей, розкритих у цій Політиці 

конфіденційності;  

 будь-якій іншій особі за вашою згодою на розкриття. 

Щоб забезпечити платні продукти та/або послуги в рамках 

Платформи, ми використовуємо сторонні платіжні процесори. Ми не 

будемо зберігати та збирати дані вашої платіжної картки. Ця 

інформація надається безпосередньо нашим стороннім обробникам 

платежів, чиє використання вашої особистої інформації регулюється 

їхньою політикою конфіденційності та їх власними умовами. Ці 

платіжні процесори дотримуються стандартів, установлених 

індустріальними стандартами безпеки даних платіжних карток («PCI-

Who may we disclose your personal information to? 
 

We may disclose your personal information to the following categories of 

recipients: 

 individuals, for instance employees, or legal entities empowered 

by RegToEVENT, who need it to perform their tasks and duties to 

provide you with proper services; third party services providers 

(for example, to support the delivery of, provide functionality on, 

or help to enhance the security of our Platform), or who 

otherwise process personal information for purposes that are 

described in this Privacy Notice or notified to you when we collect 

your personal information. We also facilitate third party payment 

providers and this is set out in more detail below; 

 to the extent we introduce social media log-ins in the future, we 

may provide personal data to the relevant social media provider 

to facilitate such log-in; 

 to any competent law enforcement body, regulatory, 

government agency, court or other third party where we believe 

disclosure is necessary (i) as a matter of applicable law or 

regulation, (ii) to exercise, establish or defend our legal rights, or 

(iii) to protect your vital interests or those of any other person; 

 to an actual or potential buyer (and its agents and advisers) in 

connection with any actual or proposed purchase, merger or 

acquisition of any part of our business, provided that we inform 

the buyer it must use your personal information only for the 

purposes disclosed in this Privacy Notice; 

 to any other person with your consent to the disclosure. 

 

In order to facilitate paid products and/or services within the Platform, we 

use third party payment processors. We will not store or collect your 

payment card details. That information is provided directly to our third 

party payment processors whose use of your personal information is 

governed by their privacy policies and their own terms and conditions. 

These payment processors adhere to the standards set by payment card 

industry data security standards (“PCI-DSS”) as managed by the Payment 

Card Industry Security Standards Council, which is a joint effort of brands 

like Visa, Mastercard, American Express and Discover. PCI-DSS 

requirements help ensure the secure handling of payment information.  
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DSS»), керованими Радою стандартів безпеки індустрії платіжних 

карток, яка є спільним зусиллям таких брендів, як Visa, Mastercard, 

American Express і Discover. Вимоги PCI-DSS допомагають забезпечити 

безпечну обробку платіжної інформації.  
 

Куди ми передаємо та де зберігаємо вашу особисту 
інформацію? 
 

Основне виробництво RegToEVENT знаходиться в Україні, але 

компанія використовує хмарні серверні сховища у Франції. 
 

Where do we transfer and/or store your personal information? 
 

The main production of RegToEVENT is in Ukraine, but the company uses 

cloud server storage in France. 
 

Як довго ми зберігаємо вашу особисту інформацію? 
 

Ваша особиста інформація зберігається на наших серверах до тих пір, 

поки вона необхідна для надання вам наших послуг і для виконання 

юридичних зобов’язань. Якщо ви не хочете, щоб ми зберігали вашу 

особисту інформацію, ви маєте право на її видалення, але в цьому 

випадку нам доведеться закрити ваш обліковий запис RegToEVENT. 

Вся інформація про видалені облікові записи зберігається на наших 

серверах, щоб ми могли використовувати її для наших законних 

бізнес-інтересів: для дотримання закону, запобігання шахрайству, 

вирішення суперечок, вирішення проблем, надання допомоги в 

розслідуваннях, дотримання умов використання та/або прийняття 

інших дій, дозволених законом. Інформація, яку ми зберігаємо, буде 

оброблятися відповідно до цієї Політики конфіденційності. 
 

How long do we keep your personal information? 
 

Your private information is kept on our servers as long as it’s needed to 

provide you with our services and to be able to comply with the legal 

obligations. 

If you don’t want us to store your personal information, you have the right 

to get it erased, but in this case, we’ll have to close your RegToEVENT 

account. 

All information about deleted accounts is kept on our servers so we could 

use it for our legitimate business interests: to comply with the law, prevent 

fraud, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with investigations, 

enforce the terms of use and/or take other actions permitted by law. The 

information we retain will be handled in accordance with this Privacy Policy. 
 

Маркетинговий вибір стосовно вашої особистої інформації 
 

Реєструючись на сайті, приймаючи правила використання сайтом та 

умови цієї політики, ви тим самим даєте згоду, що ми надсилатимемо 

вам, маркетингові матеріали, які включатимуть інформацію про 

продукти, послуги та знижки, які можуть бути для вас цікавими. 

Якщо ви вирішите не отримувати такі сповіщення електронною 

поштою, ви можете легко відмовитися від них за допомогою опції 

скасування підписки, або зв’язавшись із нами за 

адресою infjregtoevent @ gmail.com. 

Google Analytics 

Веб-сайти RegToEVENT використовують Google Analytics, службу веб-

аналітики, розроблену Google, Inc. («Google»). Програмне 

забезпечення Google Analytics використовує файли cookie для аналізу 

поведінки користувачів. Усі дані (тобто ваша активність на веб-сайтах 

RegToEVENT) збираються файлами cookie та зберігаються на серверах 

Google у Сполучених Штатах. 

Google, у свою чергу, використовує ці дані для оцінки поведінки 

користувачів загалом, складання звітів для менеджерів сайтів, а також 

надання даних службам, що стосуються активності веб-сайтів та 

використання Інтернету. Google може передавати різні дані третім 

сторонам, якщо це вимагається законом або якщо такі треті сторони 

обробляють інформацію від імені Google. 

Google ні в якому разі не пов’язуватиме вашу IP-адресу з будь-якими 

іншими даними, якими володіє Google. Якщо ви не хочете надавати 

Google дані веб-перегляду, ви можете заблокувати використання 

файлів cookie через налаштування свого браузера. Додаткова 

інформація про відмову від аналітики Google: 

Marketing choices regarding your personal information 

 
By registering on the site, accepting the terms of use of the site and the 

terms of this policy, you agree that we will send you marketing materials 

that will include information about products, services, and discounts that 

may be interesting for you. 

If you decide not to receive such email notifications you can easily opt-out 

using the unsubscribe option or contact us via email inforegtoevent @ 

gmail.com. 

 

Google Analytics 

RegToEVENT websites are using Google Analytics, a web analytics service 

designed by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics software uses cookies 

to analyze users’ behavior. All data (i.e. your activity within RegToEVENT 

websites) is gathered by cookies and stored on Google servers in the United 

States. 

Google in its turn uses this data to evaluate user behavior in general, 

compile reports for site managers as well as providing data to services 

relating to website activity and internet usage. Google may transfer various 

data to Third Parties where required to do so by law, or where such Third 

Parties process the information on Google’s behalf. 

In no way, Google will associate your IP address with any other data held by 

Google. In case you don’t want to provide Google with the browsing data 

you can block the use of cookies via your browser settings. More 

information on Google analytics opt-out: 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, 

and http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 

https://webs.li/
https://webs.li/
https://webs.li/
https://webs.li/
mailto:marketing@weblium.com
https://webs.li/
https://webs.li/
https://webs.li/
https://webs.li/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/us.html


 https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, 

та http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 

Google Analytics пояснюється за наступним 

посиланням https://www.google.com/analytics/. 

Facebook 

Ми можемо використовувати служби веб-аналітики Facebook, до 

таких рекламних продуктів відносяться, крім іншого, піксель Facebook, 

API Conversions (раніше відомий як Серверний API), Facebook SDK для 

Події в додатку, Офлайн-конверсії, API App Events та API офлайн-подій. 

Програмне забезпечення Facebook використовує файли cookie для 

аналізу поведінки користувачів. Усі дані (тобто ваша активність на веб-

сайтах Webs.li) збираються файлами cookie та зберігаються на 

серверах Facebook у Сполучених Штатах. 

Facebook, у свою чергу, використовує ці дані для оцінки поведінки 

користувачів загалом, та буде передавати третім сторонам (в тому 

числі і рекламодавцям). Додаткова інформація про політику обробки 

персональних даних інструментами Facebook за адресою 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools 

 

Google Analytics is explained under the following 

link https://www.google.com/analytics/. 

Facebook 

We may use Facebook's web analytics services, such advertising products 

include, but are not limited to, the Facebook pixel, the Conversions API 

(formerly known as the Server API), the Facebook SDK for App Events, 

Offline Conversions, the App Events API, and the Offline Events API. 

Facebook software uses cookies to analyze user behavior. All data (i.e. your 

activity on Webs.li websites) is collected by cookies and stored on Facebook 

servers in the United States. 

Facebook, in turn, uses this data to evaluate user behavior in general, and 

will transfer it to third parties (including advertisers). Additional information 

about the policy of processing personal data by Facebook tools at 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools  
 

Загальнодоступна інформація та сторонні веб-сайти 
 

Платформи та віджети соціальних мереж  

На веб-сайтах Платформи можна розмістити функції переходу до 

соціальних мереж, наприклад, кнопка Facebook, при свторенні веб-

сайту події організатор може додати кнопки переходу на його 

сторінки в YouTube, Instagram, Twitter  та багато інших, з повним 

переліком яких він можете ознайомитись в особистому кабінеті при 

створенні сайту. При переході в ці сервіси, вони можуть збирати ваші 

дані, наприклад IP-адресу, або розміщувати файли cookie у вашому 

браузері, щоб збирати статистичну інформацію про вашу взаємодію з 

нашими веб-сайтами. Функції соціальних мереж розміщуються на 

серверах певної соціальної мережі. 

Зауважте, що будь-яка інформація, яку ви надаєте в цих мережах у 

загальнодоступних місцях, як-от коментарі, може бути легко 

прочитана, зібрана або збережена всіма користувачами цих мереж. 

Ми не можемо контролювати дії інших користувачів цих платформ або 

дії цих платформ. Ваша діяльність із цими функціями та/або 

платформами регулюється політикою конфіденційності компаній, які 

їх надають. 

Посилання на інші веб-сайти  

Якщо ви натиснете посилання на сторонній сайт, ви вийдете з 

RegToEVENT і перейдете на вибраний сайт. Оскільки ми не можемо 

контролювати діяльність третіх сторін, ми не несемо відповідальності 

за будь-яке використання вашої особистої інформації цими 

сторонами. Будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності 

будь-якого іншого постачальника, у якого ви запитуєте послуги. 

Регулярне стирання та блокування персональних даних 

Розпорядник інформації повинен зберігати непублічні дані тільки в 

обсязі, необхідному для досягнення мети зберігання. 

Якщо ціль зберігання не застосовується, або якщо термін зберігання, 

встановлений європейським законодавцем або іншою компетентною 

інстанцією, закінчується, непублічна інформація буде заблокована або 

стерта. 

Public information and Third Party websites 
 

Social media platforms and widgets 

On the websites of the Platform, you can place functions of transition to 

social networks, for example, a Facebook button, when creating an event 

website, the organizer can add buttons to go to its pages on YouTube, 

Instagram, Twitter and many others, the full list of which can be found in 

the personal account when creating a website. When you go to these 

services, they can collect your data, may collect your data like IP address or 

place a cookie to your browser in order to gather statistical information 

about your interactions with our websites. Social media features are hosted 

both on a specific social media network. 

Please be advised that any information you submit on these networks in 

public areas like comments can be easily read, collected or stored by all 

users of these networks. We are not able to control the actions of other 

users of these platforms, or actions of these platforms. Your activity with 

those features and/or platforms is governed by privacy policies of the 

companies that provide them. 

Links to other websites 

If you click on a link to a Third Party site, you will leave RegToEVENT and go 

to the site you selected. Since we can’t control activities of Third Parties, we 

are not accepting responsibility for any use of your personal information by 

those parties. Please review the privacy policy any other service provider 

from whom you request services. 

Routine erasure and blocking of personal data 

The information controller shall store the non-public data just in the amount 

necessary to attain the aim of storage, or as this is often granted by 

European legislators in laws or rules to which the controller is subject. 

If the storage purpose isn't applicable, or if a storage period prescribed by 

the European legislator or another competent instance expires, the non-

public information will be blocked or erased. 

Routine erasure and blocking of personal data 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.com/analytics/
https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
https://www.google.com/analytics/
https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
https://webs.li/
https://webs.li/


 The information controller shall store the non-public data just in the amount 

necessary to attain the aim of storage, or as this is often granted by 

European legislators in laws or rules to which the controller is subject. 

If the storage purpose isn't applicable, or if a storage period prescribed by 

the European legislator or another competent instance expires, the non-

public information will be blocked or erased. 
 

Як ви можете отримати доступ до своєї особистої 
інформації та керувати нею? 
 

Вся особиста інформація, яку ми збираємо про вас, доступна у вашому 

обліковому записі або на наших серверах і доступна для вас за 

запитом. Ви маєте право вносити всі необхідні зміни та виправлення 

будь-яких помилок, наявних у цих даних. 

Ви можете попросити стерти її або обмежити її обробку, а також ви 

можете заперечити обробку ваших персональних даних на основі 

низки наших законних інтересів, таких як створення профілю для 

прямого маркетингу та випадки, коли ми запитували вашу згоду на 

обробку ваших даних. 

Існує кілька ситуацій, коли ці права можуть бути обмежені. Існує ряд 

випадків, коли ми можемо зберегти вашу інформацію після того, як ви 

відкликаєте свою згоду. 

Випадки, коли ми можемо вимагати вашу особисту інформацію для 

відповідності юридичним або договірним зобов’язанням. Якщо ви не 

надасте нам такі дані, ми не зможемо керувати відносинами з вами. У 

всіх інших випадках надання запитуваної інформації може бути 

необов’язковим. 

Якщо у вас є якісь невирішені проблеми, ви маєте право поскаржитися 

в органи захисту даних. 
 

How can you access and manage your personal information? 

 
All personal information that we collect about you is available in your 

account or in our servers and available for you on demand. You have the 

right to make all the necessary edits and corrections of any errors available 

in this data. 

You can require, erase it, or restrict its processing, also you can object the 

processing of your personal data based on a set of our legitimate interests, 

such as profiling for direct marketing, and cases where we’ve asked for your 

consent to process your data. 

There’re multiple situations when these rights can be limited. There’s a 

number of cases when we can retain your information after you withdraw 

your consent. 

Cases where we may require your personal information to be compliant 

with legal or contractual obligations. If you don’t provide us with such data 

we will not be able to manage relationships with you. In all other cases 

providing requested information can be optional. 

If it happens that you have some unresolved concerns you have the right to 

complain to the data protection authorities. 

 
 

Як захищено вашу особисту інформацію? 
 

Ми вживаємо певних організаційних заходів, щоб захистити вашу 

особисту інформацію від несанкціонованого чи незаконного 

використання, випадкової втрати або знищення. 

 Ми ділимося та надаємо доступ до вашої інформації в 

мінімально необхідному обсязі, за умови дотримання 

обмежень конфіденційності, де це можливо, та на анонімній 

основі, де це можливо. 

 Для зберігання вашої інформації ми використовуємо 

захищені сервери. 

 Ми перевіряємо особу кожного, хто запитує доступ до 

приватної інформації, перш ніж надавати їм доступ. 

 Ми використовуємо шифрування SSL-сертифіката для 

захисту передачі даних. 

Переконайтеся, що ваша інформація в безпеці та захищена. Ми не 

несемо відповідальності, якщо ви спробуєте обійти налаштування 

конфіденційності на наших веб-сайтах. Якщо ми надаємо вам пароль 

до певних частин нашого веб-сайту, ви несете відповідальність за його 

безпеку. Ви не повинні ділитися ним з третіми сторонами, особливо 

щодо коментарів, питань, оскільки ці області може переглядати будь-

який користувач наших веб-сайтів. 

Зі зрозумілих причин ми не можемо контролювати дії користувачів на 

наших веб-сайтах. Тому вам потрібно розумно ділитися своєю 

інформацією в загальнодоступних областях наших веб-сайтів, оскільки 

How is your personal information kept secure? 
 

In order to keep your information secure, we’re applying certain 

organizational measures to protect it against unauthorized or unlawful use 

and accidental loss or destruction. 

 We share and provide access to your information to the minimum 

extent necessary, subject to confidentiality restrictions where 

appropriate, and on an anonymised basis wherever possible. 

 To store your information we’re using secure servers. 

 We verify identity of all individuals who request access to private 

information before granting them with access. 

 We use SSL-certificate encryption to protect the data transfer. 

Make sure your information is safe and secured. We’re not responsible if 

you try to circumvent privacy settings on our websites. In case we give you 

the password to certain parts of our website your responsible for keeping it 

safe. You must not share it with Third Parties especially comments, 

questions area since these areas can be viewed by any user of our websites. 

Due to obvious reasons, we’re not able to control users’ actions on our 

websites. Which is why you need to share your information in public areas 

of our websites wisely, as we can’t guarantee that your information won’t 

be viewed by unauthorized parties. When you choose to share your 

information via a Third Parties website, you need to check the privacy policy 

of that website to be aware of their information management/protection 

practices. 

 



ми не можемо гарантувати, що вашу інформацію не переглянуть 

сторонні особи. Якщо ви вирішите поділитися своєю інформацією 

через сторонній веб-сайт, вам потрібно ознайомитися з політикою 

конфіденційності цього веб-сайту , щоб знати про їхню практику 

менеджменту/захисту інформації. 
 

 

Зміни в нашій Політиці конфіденційності 
 

Як розпорядник та обробник даних, ми залишаємо за собою право 

змінювати або модифікувати цю Політику конфіденційності в будь-

який час. У разі застосування деяких змін ми опублікуємо їх у розділі 

Політика конфіденційності. Ви отримаєте сповіщення при переході на 

наш сайт про те, що до нашої Політики були застосовані певні зміни. 
 

Changes in our Privacy Policy 
 

As the data controller and data processor, we reserve the right to change 

or modify this Privacy Policy at any time. In case some changes are applied, 

we will publish them in the Privacy Policy section. You will be notified when 

you go to our site that certain changes to our Policy were applied 

 
 

Контактна інформація 
 

Залежно від контексту наданої вами особистої інформації, 

RegToEVENT є одночасно і контролером даних, і обробником ваших 

персональних даних відповідно до цієї політики. Webs.li — це 

обробник особистої інформації, яка надається в сервіси або 

збирається за допомогою сервісів від імені або за вказівкою 

абонентів. 

Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики конфіденційності, 

включаючи обробку вашої особистої інформації, або якщо ви 

вважаєте, що ваші права на конфіденційність були порушені, 

зв’яжіться з нами за адресою inforegtoevent @ gmail.com . Ми 

відповімо на всі запити, запити чи проблеми протягом п’ятнадцяти 

(15) днів. 

 

Contact information 
 

Depending on the context of personal information you 

provide, RegToEVENT is both data controller and data processor of your 

personal information under this policy. Webs.li is a processor of personal 

information submitted to the services or collected through the services on 

behalf of or at the direction of subscribers. 

If you have any questions regarding this Privacy Policy, including processing 

of your personal information, or if you believe your privacy rights have been 

violated, please contact us via email. We will respond to all requests, 

inquiries or concerns within fifteen (15) days at inforegtoevent @ 

gmail.com. 
 

Правова основа обробки 
 

Закон України «Про захист персональних даних» №5491-VI від 

20.11.2012 р.  

ст. 6(1) GDPR є юридичною основою для операцій обробки, за якою 

ми отримуємо згоду на конкретну мету обробки. 
 

The legal basis for the processin 
 

Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" No. 5491-VI dated 

November 20, 2012 

Art. 6(1) GDPR serves as the legal basis for processing operations for which 

we obtain consent for a specific processing purpose. 

 
 

 

https://webs.li/
https://webs.li/

