
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
 

Ця Політика конфіденційності діє для гральних закладів казино, що належать ТОВ 
«БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ». Дана Політика роз'яснює порядок збирання та 
обробки персональних даних. 

 
1. Терміни, що використовуються 
 
1.1. Веб-сайт - https://billionaire.ua/ офіційний сайт ТОВ «БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО 

КОМПАНІ»  
1.2. Володілець персональних даних - ТОВ «БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО 

КОМПАНІ» (Код за ЄДРПОУ 43457293, юридична адреса: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ 
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 21, корпус 3), яке визначає мету обробки 
персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки. 

1.3. Гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, 
є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь 
в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі. 

1.4. Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу 
прямо чи опосередковано ідентифікувати особу. 

1.5. Азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі 
гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах. 

1.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як 
збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, 
використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, 
знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних 
(автоматизованих) систем. 

1.7. Організатор   - ТОВ «БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ», юридична особа, 
суб’єкт підприємницької діяльності, який на підставі отриманої ліцензії має право 
здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів 
відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та 
проведення азартних ігор». 

1.8. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу 
(гравця), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

1.9. Виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) 
гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення 
такої азартної гри. 

1.10. Ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються 
гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої 
відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу). 

1.11. Умови проведення азартних ігор в казино – локальний акт Організатора, 
який визначає правила і порядок проведення азартних ігор у гральних закладах казино, що 
оприлюднений на сайті та/або у загальнодоступному місці в гральному закладі казино. 

Інші терміни у Договорі, вживаються у тому значені, яке передбачено чинним 
законодавством України. 

 
 
2. Основні принципи політки конфіденційності 
 
2.1. Ця Політика конфіденційності (надалі –Політика) визначає загальні вимоги до обробки 
та захисту персональних даних Гравців, які збираються Організатором при користуванні 
веб-сайтом, та послугами Організатора. 
2.2. Володільцем отриманих від Гравців персональних даних є Організатор. 



2.3. Розпорядником персональних даних є Організатор. 
2.4. Ознайомлення та прийняття умов Політики є обов’язковою для реєстрації в гральних 
закладах казино Організатора, чим Гравець підтверджує, що ознайомився з даною 
Політикою. 
2.5. Згода Гравця на обробку його персональних даних надається в паперовій або 
електронній формі, шляхом проставлення відмітки (позначки) напроти відповідного пункту 
під час реєстрації/проставлення підпису власноруч. 
2.6. Особа, що не приймає умов політики - не має права користуватися послугами 
Організатора. 
2.7. Персональні дані гравців можуть зберігатися протягом трьох років. 
2.8. Організатор має право в односторонньому порядку згідно Закону України «Про захист 
персональних даних» змінювати умови Політики, не повідомляючи про це Гравця. Зміни 
до Політики вступають у силу з моменту їх розміщення/публікації на Веб-сайті або у 
гральних закладах казино. 
2.9. Гравцям  не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам Веб-сайт, ні на його 
зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів сайту. 
2.10. Організатор вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого 
доступу, зміни, розкриття чи знищення. 
 
3. Збір та використання персональних даних 
 
3.1. До даних про Гравця, які збираються Організатором, відноситься: 
3.1.1. Інформація, отримана від Гравця при реєстрації та/або здійснені виплат, зокрема:  
-прізвище, ім’я , по батькові ()за наявності фізичної особи;  
-дата народження; 
-місце проживання; 
-номер та серія паспорта, орган, яким видано паспорт, дата видачі паспорта,; 
-реєстраційний номер облікової картки платника податків; 
-номер телефону; 
-електрона пошта; 
-фото; 
-реквізити платіжної карти. 
3.2. Організатор збирає персональні дані Гравця для ідентифікації особи, створення і 
управління Особистим рахунком, забезпечення можливості Гравцю здійснити ставку для 
участі у азартній грі від свого імені та отримання ним призу (у разі виграшу Гравця) в 
порядку, передбаченому Умовами проведення азартної гри. 
3.4. Організатор збирає інформацію про Гравця для обміну інформацією між Організатором 
та Гравцем, в тому числі з питань участі Гравця у азартній грі або проведення дозволених 
ділових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку, в тому числі інформування 
Гравця про діяльність Організатора. 
3.5. Вся інформація, яка обробляється Організатором, захищена спеціальними 
організаційними та технічними заходами з метою запобігання випадкових втрат або 
знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до 
персональних даних Гравців. 
3.6. Кожен із працівників Організатора користується доступом лише до тих персональних 
даних, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків. 
3.7. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає 
подальшу можливість поновлення таких персональних даних. 
 
 
 
 



4. Права Гравців 
 
4.1. Особисті немайнові права на персональні дані Гравця є невід'ємними і непорушними. 
Гравець, згідно Закону України «Про захист персональних даних», має право: 
- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх 
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи 
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї 
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 
- на доступ до своїх персональних даних; 
- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім 
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, 
а також отримувати зміст таких персональних даних; 
- пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченням проти 
обробки своїх персональних даних; 
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних 
будь-яким Володільцем та Розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються 
незаконно чи є недостовірними; 
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним 
їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять 
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини чи до суду; 
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 
персональних даних; 
- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних 
під час надання згоди; 
- відкликати згоду на обробку персональних даних; 
- знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 
4.2. Гравець має право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення 
мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних. 
З моменту відкликання згоди Організатор зобов’язаний припинити обробку персональних 
даних та обмежити доступ Гравця до азартної гри. 
4.3. Вимога відкликати згоду на обробку персональних даних повинна містити прізвище, 
власне ім’я та по батькові (за наявності) Гравця, дату народження, його місце проживання, 
засоби зв’язку із Гравцем (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні 
дані щодо яких відкликається згода на обробку Організатором. 
4.4. Вимоги надсилаються у письмовій формі на адресу: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ 
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 21, корпус 3,  ТОВ «БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО 
КОМПАНІ», або в електронній формі через електронну пошту: combil@ukr.net.  
 
5. Надання доступу до інформації 
 
5.1. Організатор не передає персональні дані третім особам, за винятком випадків, 
передбачених законодавством України та цією Політикою. 
5.2. Організатор передає персональні данні афілійованим особам, іншим довіреним особам 
для обробки інформації за дорученням і на умовах Організатора, що відповідають Політиці 
і іншими вимогами законодавства. 



5.3. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує 
Організатор. 
5.4. Поширення персональних даних без згоди Гравця, допускається у випадках, 
визначених чинним законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини, зокрема, за обґрунтованими запитами державних 
органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані, рішенням суду. 
5.5. Організатор залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім 
особам.  
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