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Політика конфіденційності інтернет-сайту для дітей 

Інтернет-сайт для дітей розроблена з метою дати дітям можливість більше дізнатися про 
Бога, про Боже Слово і про те, як застосовувати Боже Слово в житті. Також на сторінці діти 
можуть грати в різні ігри, висловлювати свої думки і спілкуватися з дорослими християнами 
(«Провідниками»), які готові надати поради з Божого Слова особисто, але без загрози для 
дитини. Всі «провідники» проходять серйозний відбір і навчання. 

Ми віримо в силу Божого Слова, тому радо запрошуємо дітей і їхніх батьків користуватися 
сторінкою для дітей. 

Заохочуючи користуватися інтерактивною інформацією онлайн, ми намагаємося пояснити 
батькам і дітям, як можна захистити особисті дані в Інтернеті. 

Ми наполегливо просимо дітей питати дозволу батьків, перш ніж вносити особисті дані на 
будь-якому веб-сайті. Батькам ми наполегливо рекомендуємо пояснювати дітям 
необхідність обмежувати особисту інформацію, особливо якщо ви не знайомі ані з сайтом, 
ані з людиною, яка просить надати інформацію. 

Інтернет-сайт для дітей розроблено так, щоб користування сайтом вимагало лише 
мінімальну інформацію від користувачів. Збір необхідної інформації зведено до мінімуму, 
який не втручається в особисті дані (наприклад, ім’я користувача, стать, країна проживання). 
Така інформація необхідна для того, щоб діти могли виконувати різні онлайн завдання 
(наприклад, проходити біблійні уроки онлайн, відправляти повідомлення, грати в ігри). Коли 
діти реєструються на інтернет-сайті, від них не вимагається електронна адреса або справжнє 
ім’я. Електронні адреси, з яких ми одержуємо електронні листи від дітей, не зберігаються в 
базі даних. Будь-яка особиста інформація буде використана лише для того, заради чого її 
надали, а потім буде видалена з комп’ютера. 

Інтернет-сайт не містить вимог для участі дітей в різних завданнях, за винятком надання 
вище вказаних даних для реєстрації. 

Куки та файли вхідних даних – інформаційні файли, які Ваш інтернет-оглядач розміщує на 
жорсткому диску Вашого комп’ютера, коли Ви відвідуєте будь-який інтернет-сайт. Куки не 
можуть зруйнувати документи користувача або зчитувати інформацію користувача і 
передавати інтернет-сайту. Куки дозволяють сайтам «запам’ятовувати» дії користувача на 
сайті, а також візити користувача на сайт. Куки даного інтернет-сайту для дітей 
використовуються для того, щоб визначити кількість відвідувачів нашого сайту за певний 
період часу, а також запам’ятати ім’я користувача, щоб уникнути дубльованої реєстрації. В 
куках ми не зберігаємо жодних особистих даних, а також не збираємо інформацію під час 
візиту дитини онлайн, для визначення особистих даних. 

Звичайно, Ви можете відключити куки в інтернет-оглядачі. Вхідні дані, які завантажують 
контрольне налаштування інтернет-сторінки і налаштування третьої сторони, тобто 
провайдера, від якого вимагають зберігати подібні дані суто конфіденційно, надають сайту 
загальну інформацію щодо кількості відвідувань різних сторінок нашого сайту. Загальну 
інформацію наш інтернет-сайт використовує для того, щоб полегшити доступ якомога 
більшій кількості користувачів до різних сторінок, враховуючи особливості інтернет-оглядачів 
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і операційних систем користувачів. Вхідні дані ми не пов’язуємо з особистою інформацією, 
яку діти залишають на нашому сайті. 

Доступ батьків 

Ми бажаємо допомогти батькам забезпечити їхніх дітей безпечним і легким користуванням 
Інтернету. Запрошуємо батьків відвідати всі сторінки нашого сайту, щоб особисто 
переконатися, що наш сайт пропонує дітям вчити істини про Бога і насолоджуватися 
безпечним інтернет-середовищем. 

На нашому сайті можуть міститися переходи на інші сайти, які можуть пропонувати свою 
реєстрацію. Інші сайти користуються своєю політикою конфіденційності та можуть збирати 
інформацію, яка цілком відрізняється від нашої. Просимо користувачів інших сайтів 
перечитати їхню політику конфіденційності. 

Питання? 

Якщо Ви маєте питання, коментарі або застереження щодо політики конфіденційності сайту 
для дітей, будь ласка, зв’яжіться з нами. Необхідну для цього інформацію Ви знайдете на 
початку сторінки. 


