
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ «HAMILTON 
INVESTMENTS GROUP LIMITED» 
 
Ця Політика конфіденційності стосується всієї інформації, яку «Hamilton Investments Group 
Limited» («Компанія») отримує від користувача під час реєстрації його торгового рахунку і / або 
абонування будь-яких послуг Компанії і під час його відвідувань веб-сайту. 
 
Збір інформації 
 
Коли ви заповнюєте анкетну форму на веб-сайті Компанії для відкриття торгового рахунку 
(реального або конкурсного), ми запитуємо ваше ім'я і прізвище, а також деякі додаткові дані, 
пов'язані з рахунком (послугами). Всі ці дані необхідні для укладення Договору про надання 
послуг. Крім того, Компанії може знадобитися ідентифікувати вас як клієнта для вирішення 
фінансових питань. 
 
Нам потрібно мати вашу адресу електронної пошти (e-mail), а також ваш номер телефону для 
того, щоб Компанія могла зв'язатися з вами в умовах надзвичайної ситуації. 
 
Компанія не продає і не розкриває особисту інформацію про своїх клієнтів. Компанія може 
передавати особисту інформацію користувача третім особам тільки якщо: 
 

● розкриття цієї інформації відбувається за вашим бажанням; 
● цього вимагають правила наданої послуги, і вони визначені у відповідному договорі 

(наприклад, публікація конкурсного рейтингу); 
● того вимагає законодавство та/або влада відповідно до правових процедур. 

 
Компанія захищає паролем особисту інформацію клієнта. Вся мережа комунікації, пов'язана з 
обміном особистою інформацією, супроводжується SSL-шифруванням. Вся отримана 
інформація, яку надає клієнт, зберігається на захищених серверах і тільки наділені 
повноваженнями співробітники мають доступ до цієї інформації.  
 
Технологія Cookies 
 
Cookies — це частина даних, що зберігаються на комп'ютері користувача веб-браузером. 
Cookies не містять особистої інформації будь-якої особи, що відвідала веб-сайт Компанії. 
Компанія може використовувати cookies на деяких сторінках веб-сайту для поліпшення змісту 
веб-сайту і послуг Компанії. Cookies також можуть використовуватися для аналізу трафіку на 
веб-сайті Компанії. 
 
Якщо ви не хочете отримувати cookies, ви можете налаштувати ваш веб-браузер таким чином, 
що cookies будуть відхилені. 
 
Зміни 
 
Компанія має право доповнити/змінити цю політику конфіденційності. Компанія проінформує 
своїх клієнтів, якщо з'являться істотні зміни. 



 
Права клієнтів 
 
Клієнт має право бути поінформованим про те, які особисті дані були отримані Компанією, 
право змінювати і оновлювати свою особисту інформацію, право запобігати небажаному 
маркетингу і т.д. 
 
Контакти 
 
Якщо у вас є які-небудь питання щодо даної Політики конфіденційності або будь-які питання про 
використання вашої особистої інформації, будь ласка, пишіть нам на електронну пошту 
support@hamilton.club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


