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At UNITED24 Media we care about the 
privacy of your data and are committed to 
protecting it. This Privacy Note 
(hereinafter referred to as the “Note”) is 
here to help you to understand how your 
personal data is processed when you're 
using our website, located at 
https://u24.media/ (“Website”). 
 
 
 
 
 
1. How do we collect and use data? 
 
You can view our Website without 
providing your personal data to us. 
However, we will automatically receive 
certain technical data when you enter our 
Website. 
 
 
 
 
1.1. Automatically collected data. 
 
We automatically collect certain data to 
operate, maintain, and improve our 
Website. Such data includes:  
 

• Browser and device information: 
we receive information about the 
device which you are using (type, 
model, online identifiers such as IP 
address, MAC address, etc.) also 
we receive information about your 
browser (type, version, language, 
etc.) 

• Usage information: we collect the 
information relating to the usage of 
the Website, including your actions 
on the Website if such actions are 
present; 
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У UNITED24 Media ми піклуємось про 
вашу приватність і беремо на себе 
зобов’язання щодо захисту ваших 
персональних даних. Це Повідомлення 
про обробку персональних даних 
(надалі – Повідомлення про обробку) 
має на меті допомогти зрозуміти вам, як 
саме відбувається обробка ваших 
персональних даних, коли ви 
користуєтеся нашим вебсайтом 
https://u24.media/ (надалі – вебсайт). 
 

1. Як ми збираємо та 
використовуємо персональні дані? 
 

Ви можете переглядати наш вебсайт 
без надання ваших персональних даних 
нам. Однак, ми автоматично отримуємо 
певну технічну інформацію, коли ви 
заходите на наш вебсайт. 
 

1.1. Автоматично зібрані дані. 
 

Ми автоматично збираємо певні дані 
для роботи, підтримки та покращення 
нашого вебсайту. Серед цих даних: 

• Інформація про браузер і пристрій: 
ми отримуємо інформацію про пристрій, 
який ви використовуєте (тип, модель, 
онлайн-ідентифікатори, такі як IP-
адреса, MAC-адреса тощо). Також ми 
отримуємо інформацію про ваш 
браузер (тип, версія, мова тощо).  

• Інформація про використання: ми 
збираємо інформацію, що стосується 



• Cookies and similar 
technologies. We use cookies for 
analytical purposes and to provide 
you with the features of our 
Website. You may disable cookies 
in your browser settings at any 
time. Find out more about our use 
of cookies in section 4 of this 
Notice.  

 
 
 
 
 
 
 
1.2. Personal data you give us if desire. 
 
On our Website you may if desire leave 
some of your personal data. Such data 
includes: 
• Name 
• Contact data: email address, contact 

number. 
• Portfolio with whatever you want to 

share with us 
 
 
 
 
2. Why do we use your data?  
 
In this section, we describe the purposes 
for which your data is used.  
 
 
2.1. To provide you with access to our 
Website.  
 
We process your personal data to provide 
you with access to our Website so that you 
can view its pages and see its contents. If 
you will leave a request on our Website, 
we will use that data to mail you back. 
 
 
 
2.2. To improve your interaction with 
our Website.  
 
We use some of your personal data to 
improve your interaction with our Website, 

використання вебсайту, включаючи 
ваші дії на вебсайті, якщо такі є; 

• Cookies і схожі технології. Ми 
використовуємо файли cookie для 
аналітичних цілей і для надання вам 
можливостей користуватись нашим 
вебсайтом. Ви можете вимкнути файли 
cookie в налаштуваннях свого браузера 
в будь-який момент. Дізнайтеся більше 
про використання нами файлів cookie в 
розділі 4 цього Повідомлення про 
обробку. 

1.2. Персональні дані, які ви нам 
надаєте за власним бажанням: 
 
На нашому вебсайті за власним 
бажанням ви можете залишити деякі 
персональні дані. Серед них: 
• Ім’я 
• Контактна інформація: електронна 

пошта, контактний номер телефону. 
• Портфоліо з будь-якою 

інформацію, якою хочете 
поділитись із нами 
 

 
 
2. Чому ми використовуємо ваші 
персональні дані? 
 
У цьому розділі ми описуємо цілі 
обробки ваших персональних даних. 
 
2.1. Забезпечення вашого доступу до 
нашого вебсайту.  
 
Ми обробляємо ваші персональні дані, 
щоб надати вам доступ до нашого 
вебсайту, аби ви могли переглядати 
його сторінки та їхній зміст. Якщо ви 
залишите запит на нашому вебсайті, ми 
використаємо ці дані, щоб надати вам 
зворотній зв'язок. 
 
2.2. Щоб покращити вашу взаємодію 
з нашим веб-сайтом.  
 
Ми використовуємо деякі ваші 
персональні дані, щоб покращити вашу 
взаємодію з нашим вебсайтом, зокрема 



including: for analysis and statistics, as 
well as for the development of new 
functions of our Websites. This kind of 
processing consists mainly of 
depersonalized data; hence it does not 
override your rights and freedoms. If you 
will leave a request on our Website, we will 
use that data to mail you back. 
 
 
2.3. Updates and news.  
 
If you provide us with your contact data we 
will send you UNITED24’s reports, news 
and updates. You can always withdraw 
your desire to receive UNITED24 Media’s 
news and updates by clicking the link in 
the email, as an alternative you may 
withdraw your desire to receive UNITED24 
Media’s news and updates by sending us 
an email to welcome@u24.media with 
email topic “newsletter cancelation”.  
 
 
 
 
 
 
2.4. Talented UNITED24.  
 
If you provide us with your name, talents, 
and portfolio in special form on our website 
we may join you to our project so you can 
help us to show Ukraine to the world.  
 
You consent to the processing of your 
personal data in the specified form. You 
may withdraw this consent at any time by 
writing to us at welcome@u24.media. 
 
Withdrawing of your consent to the 
processing of personal data will be the 
ground for us to stop processing of your 
personal data. 
 
 
 
 
 
 
 
 

для аналізу та статистики, а також для 
розробки нових функцій наших 
вебсайтів. Така обробка в основному 
складається з знеособлених даних, 
тому вона не порушує ваших прав і 
свобод. Якщо ви залишите запит на 
нашому вебсайті, ми використаємо ці 
дані, щоб надати вам зворотній зв'язок. 
 
2.3. Оновлення та новини.  

Якщо ви надасте нам свої контактні 
дані, ми надсилатимемо вам звіти, 
новини та оновлення щодо UNITED24. 
Ви завжди можете відкликати своє 
бажання отримувати новини та 
оновлення UNITED24 Media, 
перейшовши за посиланням в 
електронному листі. У якості 
альтернативи ви можете відмовитися 
від свого бажання отримувати звіти, 
новини та оновлення щодо UNITED24 
Media, надіславши нам електронного 
листа на welcome@u24.media із темою 
електронного листа «Скасування 
підписки на новини». 

2.4. Talented UNITED24.  

Якщо ви заповните спеціальну форму 
на нашому сайті з вашим ім’ям, 
вміннями та портфоліо, ми розглянемо 
можливість долучення вас до нашого 
проєкту, щоб ви допомогли нам 
розказати про Україну всьому світу. 

Ви надаєте згоду на обробку ваших 
персональних даних у зазначеній 
формі. Будь-коли ви можете відкликати 
цю згоду, написавши нам на 
welcome@u24.media.  

Відкликання вашої згоди на обробку 
персональних даних буде для нас 
підставою для припинення обробки 
ваших персональних даних. 

 

 



3. Use of cookies. 
 
A cookie is a file stored on a user’s hard 
disk containing user information. We use 
necessary cookies to make our site work. 
Necessary cookies enable core 
functionality such as security, network 
management, and accessibility. You may 
disable these cookies by changing your 
browser settings, but this may affect how 
the website functions. The links below 
provide information about cookie settings 
for browsers: 

• Internet Explorer 
• Firefox 
• Microsoft Edge 
• Chrome 
• Safari 

Also, you can opt-out by visiting the 
Network Advertising Initiative Opt Out 
page.  
 
We’d also like to set optional cookies 
unless you enable them. The cookies 
collect information in a way that does not 
directly identify anyone. They help us to 
improve our website by collecting and 
reporting information on how you use it. 
You can reject analytics cookies on cookie 
pop-up. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. How do we share and disclose data? 
  
We do not share and disclose your contact 
data to any third parties under this Notice. 
However, we may share your personal 
data under the conditions of Safety, Legal 
purposes, and Law enforcement. We 
will disclose your personal data to third 
parties to the extent necessary to: 

• comply with a government request, 
a court order or applicable law;  

3. Використання файлів cookie. 

Файл cookie – це файл, що зберігається 
на жорсткому диску користувача та 
містить інформацію про користувача. 
Ми використовуємо необхідні файли 
cookie, щоб наш вебсайт працював. 
Необхідні файли cookie забезпечують 
основні функції, такі як безпеку, 
керування мережею та доступ. Ви 
можете вимкнути ці файли cookie, 
змінивши налаштування свого 
браузера, але це може вплинути на 
роботу вебсайту. Наведені нижче 
посилання містять інформацію про 
налаштування файлів cookie для 
браузерів: 

• Internet Explorer 
• Firefox 
• Microsoft Edge 
• Chrome 
• Safari 

Крім того, ви можете відмовитися від 
файлів cookie, відвідавши сторінку 
Network Advertising Initiative Opt Out 
page.  

Ми також хотіли б встановити додаткові 
файли cookie, якщо ви їх активуєте. 
Файли cookie збирають інформацію 
таким чином, щоб нікого безпосередньо 
не ідентифікувати. Вони допомагають 
нам покращувати наш вебсайт, 
збираючи та повідомляючи інформацію 
про те, як ви його використовуєте. Ви 
можете відхилити аналітичні файли 
cookie у спливаючому вікні. 

4. Як ми поширюємо чи розкриваємо 
дані? 
 

Ми не передаємо та не розголошуємо 
ваші контактні дані жодним третім 
сторонам відповідно до цього 
Повідомлення про обробку. Однак, ми 
можемо надавати ваші персональні 
дані в цілях безпеки, відповідних 
правових підстав та на виконання 
законодавства. Ми передаємо ваші 



• defend ourselves against third-
party claims;  

• assist in fraud prevention or 
investigation . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. How do we handle your data? 
 
5.1. Security. We provide appropriate 
technical and organizational measures to 
protect personal data we process and 
maintain. For example, data that we 
receive is available only to authorized 
personnel.  
If you have a reason to believe that your 
interaction with our Website is no longer 
secure, please immediately notify us by 
contacting us in writing at 
welcome@u24.media.  
 
 
 
 
 
 
5.2. Retention of your personal data. 
 
We retain your personal data for as long 
as necessary to fulfill the purpose of the 
data processing in accordance with this 
Notice. Usually we store your data for a 
period of 24 months from the time we 
receive your data. If you do not use our 
Website or interact with us for 24 months, 
we will remove your personal data from 
our systems, as we do not store not 
relevant data. However, we may retain 
some data for backup and for compliance 
with our legal obligations. 
 
 
 
 

персональні дані третім сторонам у 
межах, необхідних для: 

• виконання вимоги уряду, ухвали суду 
або чинного законодавства; 

• захисту себе від претензій третіх осіб; 

• допомоги у запобіганні або 
розслідуванні шахрайства. 

 

5. Як ми обробляємо ваші дані? 

 
5.1. Безпека. Ми забезпечуємо 
використання відповідних технічних та 
організаційних заходів для захисту 
персональних даних, які ми 
обробляємо. Наприклад, дані, які ми 
отримуємо, доступні лише 
уповноваженому персоналу. Якщо у 
вас є підстави вважати, що ваша 
взаємодія з нашим вебсайтом більше 
не є безпечною, негайно повідомте 
нас, зв’язавшись з нами у письмовій 
формі за електронною адресою: 
welcome@u24.media. 

 

5.2. Зберігання ваших персональних 
даних.  

Ми зберігаємо ваші персональні дані 
протягом строку, необхідного для 
досягнення мети обробки 
персональних даних відповідно до 
цього Повідомлення про обробку. 
Зазвичай ми зберігаємо ваші дані 
протягом 24 місяців з моменту 
отримання ваших даних. Якщо ви не 
використовуєте наш вебсайт і не 
взаємодієте з нами протягом 24 
місяців, ми видалимо ваші персональні 
дані з наших систем, оскільки надмірне 
зберігання персональних даних – не 
наша мета. Проте ми можемо зберігати 
деякі дані для резервного копіювання 



 
 
 
 
6. How can you manage your personal 
data?  
 
If you would like to execute any of your 
personal data rights such as: access, 
review, update, rectify, delete, object, 
restrict or execute your data portability 
right, you can email us at 
welcome@u24.media describing your 
request. In case you are unhappy with how 
we handle your data, you have a right to 
lodge a complaint with a supervisory 
authority, in Ukraine, the role of 
supervisory authority is performed by the 
Parliament Commissioner for Human 
Rights.  
 
 
 
 
 
 
7. Do we transfer your data outside of 
the European Economic Area?  
 
We do not intend to process your data 
anywhere but in Ukraine or EEA countries. 
However, circumstances change and we 
will have to transfer your data to a third 
country. We will inform you about such a 
transfer. If such a transfer won’t be 
necessary for the performance of a 
contract or the conclusion or performance 
of a contract concluded in your interest, we 
will ask for your explicit consent prior to 
transferring your personal data or inform 
you about legal grounds for such a 
transfer.  
  
8. How do we update this Notice? 
  
Ukrainian law and our practices may 
change over time. If we decide to update 
our Privacy Notice, we will post the 
changes on our Website. If we materially 
change the way we process your personal 
data, we will provide you with prior notice, 
or where legally required, request your 

та для дотримання наших зобов’язань 
згідно законодавства. 

 

6. Як ви можете керувати своїми 
персональними даними? 
 

Якщо ви бажаєте реалізувати будь-які 
свої права у сфері захисту 
персональних даних, такі як: доступ, 
перегляд, оновлення, виправлення, 
видалення, заперечення проти 
обробки, обмеження або реалізація 
своїх прав на перенесення даних, ви 
можете надіслати нам електронного 
листа за адресою: welcome@u24.media 
з описом свого запиту. Якщо ви не 
задоволені обробкою ваших 
персональних даних, ви маєте право 
подати скаргу до контролюючого 
органу, яким в Україні є 
Уповноважений Верховної Ради з прав 
людини. 

7. Чи передаємо ми ваші дані за межі 
Європейської економічної зони? 

 
Ми не маємо наміру обробляти ваші 
дані де завгодно, крім України чи країн 
ЄЕЗ. Однак обставини змінюються, і 
можливо, з часом виникне необхідність 
передачі ваших персональних даних у 
третю країну, про що ми вас 
повідомимо. Якщо така передача не 
буде необхідною для укладання або 
виконання договору у ваших інтересах, 
ми попросимо вашу чітку згоду на 
передачу ваших персональних даних 
або повідомимо вас про правові 
підстави для такої передачі. 

8. Як ми оновлюємо це 
Повідомлення? 

 
Українське законодавство та наша 
практика з часом можуть змінитися. 
Якщо ми оновимо наше Повідомлення 
про обробку, ми опублікуємо 



consent prior to implementing such 
changes. We strongly encourage you to 
read our Privacy Notice and keep yourself 
informed of our practices. 
 
 
 
 

оновлення на нашому вебсайті. Якщо 
ми суттєво змінимо спосіб обробки 
ваших персональних даних, ми надамо 
вам попереднє повідомлення або, 
якщо це вимагається законом, 
запитаємо вашу згоду на внесення 
відповідних змін. Ми наполегливо 
рекомендуємо вам ознайомитися з 
нашим Повідомленням про обробку, 
щоб бути в курсі наших практик. 

 


