
 

 

Політика Конфіденційності 
 
Ця Політика Конфіденційності («Політика») охоплює діяльність в мережі Інтернет, 
включаючи Персональні Дані, які ми збираємо за допомогою веб-сайту: hochland.ua (далі 
– Веб-сайт). Ця Політика може змінюватися. 

Ця Політика стосується Персональних Даних, які отримуються з наступних джерел: 

Веб-сайт. Орієнтований на споживача веб-сайт, якими управляє компанія «Hochland 
Polska Sp. z o.o.», 
Взаємодія з рекламою. Взаємодія з нашими рекламними оголошеннями. 
Дані з інших джерел. Соціальні мережі, маркетингові дослідження, публічні джерела і 
дані, отримані при придбанні інших компаній. 
В залежності від способу взаємодії ми збираємо такі види інформації: 
Особиста контактна інформація. Включає інформацію, яку ви надаєте нам, що 
дозволить нам зв'язатися з вами, таку як ваше ім'я, адреса електронної пошти. 
Дані для входу в обліковий запис. Інформація, необхідна для доступу до вашого 
облікового запису. Наприклад, адреса електронної пошти, ім’я користувача, ваш пароль 
та/або контрольне запитання та відповідь. 
Інформація з комп'ютера. Будь-яка інформація про комп'ютерну систему або інший 
технологічний пристрій, який ви використовуєте для доступу до веб-сайту, наприклад,                    
IP адреса, яка використовується для підключення комп'ютера або пристрою до Інтернету, 
тип операційної системи, тип та версія веб-браузера.  
Інформація про використання веб-сайту. Сюди входить інформація про те, за якими 
посиланнями ви переходите, які сторінки або контент переглядаєте і як довго, а також інша 
аналогічна інформація та статистика ваших дій, наприклад, час відгуку, помилки 
завантаження та тривалість відвідування певних сторінок. Ця інформація фіксується за 
допомогою автоматизованих технологій, таких як файли Cookie, а також збирається за 
допомогою третіх сторін для відстеження в аналітичних та рекламних цілях. Ви маєте 
право заперечити проти використання таких технологій. 
Реєстраційні файли. Ми збираємо інформацію у вигляді реєстраційних файлів, які 
записують діяльність веб-сайту, та збираємо статистику щодо сторінок, які ви частіше 
всього відвідуєте. Ці записи створюються автоматично, і допомагають нам усувати 
помилки, підвищувати продуктивність та підтримувати безпеку нашого веб-сайту. 
Використання персональних даних 
Ми використовуємо Персональні Дані в цілях відповіді на ваші запити. Це вимагає 
використання певної персональної контактної інформації та інформації стосовно причин 
вашого запиту (наприклад, питання/скарга щодо продукції, загальні питання і т. п.). За 
вашої згоди (за потреби), ми використовуємо ваші Персональні дані, щоб надавати вам 
інформацію про товари чи послуги (наприклад, маркетингові повідомлення, рекламні 
кампанії або акції) за допомогою таких засобів, як електронна пошта, рекламні 
повідомлення, SMS, телефонні дзвінки та поштова розсилка у межах, дозволених 
законодавством. Деякі наші рекламні кампанії та акції розміщуються на сторонніх                           
веб-сайтах та/або в соціальних мережах. Таке використання ваших Персональних Даних є 
добровільним, що означає, що ви можете відмовитися від обробки Ваших Персональних 
Даних для цієї мети. 
Відповідно до чинного законодавства ми використовуємо Ваші Персональні Дані для 
інших комерційних цілей, таких як підтримка вашого облікового запису, проведення 



 

 

внутрішнього або маркетингового дослідження та оцінка ефективності рекламних 
кампаній. 
Розголошення персональних даних. 
Ми надаємо ваші Персональні Дані таким третім особам: -  
Інші компанії, що використовують Персональні дані у маркетингових цілях. За 
винятком випадків, коли ви дали свою згоду, ми не надаємо права на використання та не 
продаємо Ваші Персональні дані стороннім компаніям для їх власних маркетингових 
цілей.  
Використання персональних даних 
Згідно з чинним законодавством, ми будемо використовувати ваші Персональні Дані 
впродовж проміжку часу, необхідного для досягнення цілей, для яких були зібрані Ваші 
Персональні Дані, або для дотримання чинного законодавства. 
Зберігання/передача персональних даних 
Ми вживаємо відповідних заходів для забезпечення конфіденційності та безпечного 
зберігання ваших Персональних Даних. Однак, що ці заходи захисту не застосовуються до 
інформації, яку ви вирішили зробити публічною, шляхом опублікування в соціальних 
мережах. 
Доступ до Персональних Даних. Ваші Персональні Дані будуть оброблятися нашими 
уповноваженими співробітниками або уповноваженими співробітниками агентств 
залежно від конкретних цілей, для яких були зібрані Ваші Персональні Дані (наприклад, 
наші співробітники, відповідальні за питання захисту прав споживачів, будуть мати доступ 
до Вашого облікового запису споживача). 
При реєстрації облікового запису в мережі Інтернет, будь-ласка, переконайтеся, що ви 
вибрали пароль, який буде важко відгадати іншим і ніколи його нікому не повідомляйте. 
Ви відповідальні за конфіденційне зберігання Вашого пароля та будь-яке використання 
Вашого облікового запису. Якщо Ви використовуєте загальнодоступний або чужий 
комп'ютер, ніколи не обирайте функцію запам'ятовування Вашого імені 
користувача/адреси електронної пошти або паролю і переконайтеся що Ви виходите зі 
свого облікового запису кожного разу, коли Ви залишаєте комп'ютер. Вам також слід 
використовувати налаштування конфіденційності, які ми надаємо на нашому сайті. 
Передача Персональних Даних.  Нам може знадобитися передавати Ваші Персональні 
Дані між компаніями, що входять до групи компаній «Hochland» та іншим третім особам, 
у зв'язку з цілями, викладеними в цій Політиці Конфіденційності. З цієї причини ми 
можемо передавати Ваші Персональні Дані в інші країни, в яких можуть діяти інші закони 
та вимоги до захисту даних, ніж у тій країні, в якій Ви знаходитесь. 
Доступ до Персональних Даних. Ви можете отримати доступ до Ваших Персональних 
Даних. Ви також маєте право отримати інформацію про джерело збирання Ваших 
Персональних даних. Ви можете реалізувати ці права, надіславши запит нам на 
електронну пошту, зазначивши прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце 
перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит, відповідно до 
пункту 1 частини четвертої статті 16 Закону України «Про захист персональних даних». 
Якщо запит подано іншою особою у Ваших інтересах, без надання доказів того, що запит 
законно зроблено від Вашого імені, запит буде відхилено. Будь ласка, зверніть увагу, що 
будь-яка інформація про Вашу особу, надана нам, буде оброблятися тільки у відповідності 
та в межах, дозволених чинним законодавством. 
 
 
 



 

 

Інші права.                               
Ви можете: 
(i) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни, виправлення, видалення Ваших 
Персональних Даних у передбачених законом випадках;  
(ii) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших Персональних 
Даних під час надання згоди;  
(iii) відкликати згоду на будь-яку з операцій з обробки даних. 
Згідно з чинним законодавством, Ви також маєте право пред’являти вмотивовану вимогу 
із запереченням проти обробки Ваших Персональних Даних. 
Зверніть увагу, що за певних обставин ми не зможемо видалити Ваші Персональні Дані без 
видалення Вашого облікового запису. У деяких випадках Ми повинні продовжувати 
зберігати Ваші Персональні Дані навіть після отримання Вашого запиту на видалення, 
згідно з чинним законодавством. 
Будь ласка, зверніть увагу на те, що ми вимагаємо від наших зареєстрованих споживачів 
підтвердження своєї особистості (наприклад, логін/адреса електронної пошти, пароль), 
перш ніж вони можуть отримати доступ або внести зміни у свій обліковий запис. Це 
допомагає запобігти несанкціонованому доступу до Вашого аккаунту. 
Ми надаємо вам можливість контролювати, які Персональні Дані ви надаєте нам за 
допомогою наступних механізмів: 
Файли Cookie. Ви керуєте своєю згодою за допомогою (i) вбудованої програми на веб-сайті 
або (іі) Вашого браузера, щоб ви мали змогу відмовитись від усіх або деяких файлів Cookie 
/ аналогічних технологій, а ми могли сповістити вас, коли вони використовуються. 
Маркетинг та рекламні акції. Ви можете дати згоду на використання ваших 
Персональних Даних компанією «Hochland Polska Sp. Z o.o.» для просування своїх 
продуктів або послуг поставивши відповідні галочки в квадратиках, наявних в 
реєстраційних формах. 
Зміни в Політиці 
Якщо Ми змінимо спосіб обробки Ваших Персональних Даних, ми оновимо цю Політику. 
Ми залишаємо за собою право в будь-який час вносити зміни до наших підходів до 
обробки Даних та до цієї Політики, тому просимо вас постійно перевіряти нашу Політику 
на предмет будь-яких оновлень чи змін. 
Володілець Персональних Даних 
Hochland Polska Sp. z o.o. виступає в ролі Володільця (Контролера) Ваших Персональних 
Даних. 
Якщо у вас є питання або коментарі стосовно Нашої Політики або Ви бажаєте подати скаргу 
щодо дотримання Нами законодавства про захист персональних даних, будь ласка, 
зв'яжіться з нами: 
Телефон: +48 61 292 91 00  
Електронна адреса: daneosobowe@hochland.com  

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Метою цього документа (далі Політика) є визначення правил та методу обробки персональних 
даних, отриманих від осіб, які є користувачами веб-сайту, що належить Контролеру (далі 
Користувач). Політика також містить інформацію про права фізичних осіб, що стосуються обробки 
їх персональних даних. 

Контролер персональних даних 

Контролером ваших персональних даних є компанія „Hochland Polska” Sp. z o.o. з 
місцезнаходженням у Казьмежі за адресою: вул. Окренжна 2, 64-530 Казьмеж, внесена в Реєстр 
підприємців Національного судового реєстру, який веде Районний суд Познань-Нове място і 
Вільда в Познані, ІХ господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS 
0000106528, NIP 5660013371, REGON 130158192, статутний капітал у розмірі 19.885.800,00 зл. (далі 
Контролер або ми). 

З Контролером можна зв’язатися за вищезазначеною адресою місця знаходження або 
електронною поштою за адресою: daneosobowe@hochland.com. 

Контролер призначив Інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за вищезазначеною 
адресою місця знаходження або електронною поштою за адресою: daneosobowe@hochland.com.   

Контролер здійснює обробку ваших персональних даних відповідно до Регламенту Європейського 
парламенту та Ради (Євросоюз) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно 
обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування 
Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних; Законодавчий вісник 
ЄС.L.2016.119.1, далі GDPR). 

Мета та правові підстави обробки 

I. Ви сторона укладеного з нами договору? 
• Якщо ви є стороною укладеного з нами договору або маєте намір його укласти, ваші 

дані, обробку яких ми здійснюємо, є контактними даними та іншими даними, 
необхідними для укладення та реалізації договору. Ці дані були отримані 
безпосередньо від вас. Для цілей оцінки фінансового ризику, пов'язаного з 
договорами, що укладаються з клієнтами, ми можемо здійснити перевірку клієнтів в 
бюро кредитних історій, у зв’язку з чим дані також можна отримати у бюро. 

• Персональні дані обробляються для таких цілей: 
1) налагодження співпраці, 
2) укладення та виконання договору, який нас пов’язує, 
3) реалізації покладених на нас юридичних зобов'язань, включаючи, зокрема, 

бухгалтерський облік, 
4) аналітичні та статистичні дані Контролера, 
5) надсилання інформації про пропозицію Контролера, про галузеві заходи, 

організовані Контролером, для аналітичних та статистичних цілей, пов’язаних з їх 
надсиланням, 

6) проведення заходів, що сприяють вдосконаленню та координації роботи 
Контролера, включаючи ведення внутрішніх реєстрів (наприклад, реєстрацію 
кореспонденції), 

7) встановлення, розслідування та захисту від претензій 
• Правовою підставою обробки ваших персональних даних є: 

1) необхідність їх обробки з метою укладення та реалізації договору (ст. 6 п. 1 літ. b 



 

 

GDPR) 
2) виконання юридичних зобов'язань, покладених на Контролера (стаття 6 абз.1 літ.c 

GDPR), що полягають у здійсненні бухгалтерського обліку, 
3) законний інтерес Контролера, (ст. 6 абз. 1 літ. f GDPR),що полягає у: 

• інформування про пропозицію Контролера та про галузеві заходи, організовані 
Контролером, 

• координація та вдосконалення організації роботи шляхом обслуговування 
офісу Контролера, 

• встановлення, розслідування та захист від претензій. 
• Надання персональних даних є добровільним, проте необхідним для налагодження 

співпраці та обслуговування договору. Відмова надання персональних даних призведе 
до неможливості укладання та реалізації договору. 

II. Ви представляєте нашого замовника, підрядника або інший суб’єкт? 
• Ваші дані, обробка яких здійснюється, є контактними даними та даними, пов’язаними з 

вашою функцією або відносинами з суб’єктом, від імені якого ви дієте. Контролер 
отримав ці дані безпосередньо від вас або від цього суб’єкта. 

• Персональні дані обробляються для таких цілей: 
1) встановлення та здійснення співпраці з суб’єктом, від імені якого ви дієте, а також 

обслуговування та здійснення вашої діяльності, 
2) ведення бухгалтерського обліку, що стосується співпраці суб’єктом, від імені якого 

ви дієте, 
3) аналітичних та статистичних даних Контролера, 
4) у випадку надання окремої згоди, персональні дані також можуть оброблятися з 

метою надсилання інформації про пропозицію Контролера, про галузеві заходи, 
організовані Контролером, та для аналітичних і статистичних цілей, пов'язаних з їх 
надсиланням, 

5) проведення заходів, що сприяють вдосконаленню та координації роботи 
Контролера, включаючи ведення внутрішніх реєстрів (наприклад, реєстрація 
кореспонденції), 

6) встановлення, розслідування або захист від претензій. 
• Правовою підставою обробки персональних даних є: 

1) виконання юридичних зобов'язань, покладених на Контролера (стаття 6 абз.1 літ.c 
GDPR), що полягають у здійсненні бухгалтерського обліку, 

2) законно обґрунтований інтерес Контролера, (ст. 6 абз. 1 літ. f GDPR), що полягає у: 
• наданні інформації та контактів, необхідних для ведення господарської 

діяльності, включно з налагодженням та здійсненням співпраці із суб’єктом, 
від імені якої ви дієте, а також обслуговування та здійснення вашої діяльності, 

• інформуванні про пропозицію Контролера, 
• інформуванні про галузеві заходи, організовані Контролером, 
• координації та вдосконаленні організації роботи шляхом обслуговування офісу 

Контролера, 
• встановленні, розслідуванні та захисті від претензій. 

• Надання даних є добровільним, проте їх ненадання призведе до відсутності 
можливості реалізації співпраці із суб’єктом, від імені якої ви дієте. 

III. Ви подаєте скаргу? 
• Якщо ви подаєте скаргу, пов’язану з продуктом, безпосередньо нам або ви подали її за 

місцем придбання продукту, і продавець передав її нам, ваші дані, обробку яких ми 
здійснюємо, - це дані, надані вами у зв’язку зі скаргою - зазвичай це контактні дані та 



 

 

дані щодо продукту, який є предметом скарги Ми отримали ці дані безпосередньо від 
вас або від суб’єкта, який передав нам вашу скаргу. 

• Обробка ваших персональних даних здійснюється з метою розгляду скарг відповідно 
до ст. 6 п. 1 літ. f) GDPR - як обґрунтований інтерес Контролера, що полягає в обробці 
повідомлень клієнтів та піклуванні про якість пропонованих продуктів. 

• Надання даних є добровільним, проте їх ненадання призведе до неможливості 
надання відповіді на скаргу. 

IV. Бажаєте взяти участь в процесі підбору персоналу? 
1. У випадку, якщо ви відповідаєте на нашу вакансію: 

• Обробка ваших персональних даних проводиться з метою здійснення процесу 
підбору персоналу на посаду в наших структурах, та відбору відповідної особи на 
посаду, вказану у вакансії, включаючи оцінку кваліфікації, здібностей та навичок 
кандидата на посаду. Ці дані ми отримали безпосередньо від вас. 

• Правовою підставою для обробки ваших персональних даних в обсязі, що виникає 
із ст. 22 (1) Кодексу праці, є правовий обов’язок Контролера (ст.6 п.1 літ. c GDPR); у 
разі надання персональних даних у ширшому обсязі, ніж зазначено в положеннях 
трудового законодавства, правовою підставою для їх обробки з вищезазначеною 
метою є згода (ст.6 п.1 літ. а GDPR). Ми не вимагаємо надання таких даних, проте 
ми розглядаємо їх надання як таке, що дорівнює згоді на їх обробку. 

• Надання інших персональних даних є добровільним. Проте ненадання даних може 
завадити вам брати участь у процесі підбору персоналу. 

2. Якщо ви надаєте нам своє резюме, проте на той момент ми не проводимо процесу 
підбору персоналу: 

• Обробка ваших персональних даних проводиться з метою здійснення майбутніх 
процесів підбору персоналу та відбору відповідної особи для працевлаштування 
на вакантну посаду, включаючи оцінку кваліфікації, здібностей та навичок 
кандидата на посаду. 

• Правовою підставою для обробки ваших персональних даних для цілей 
майбутнього процесу підбору персоналу є ваша згода (ст. 6 п. 1 літ.a GDPR). 
Надсилання нам резюме ми розглядаємо як таке, що дорівнює згоді на обробку 
даних, що містяться в них. 

• Надання інших персональних даних є добровільним. Проте ненадання даних може 
завадити вам брати участь у процесі підбору персоналу. 

V. Ви зацікавлені нашою маркетинговою діяльністю? 
1. Якщо ви надали згоду на отримання комерційної інформації про наші продукти та 

послуги: 
• Обробка ваших даних здійснюватиметься з метою надсилання такої інформації. 

Дані, обробка яких здійснюється з цією метою, це дані, необхідні для здійснення 
розсилки, залежно від зазначеного вами каналу зв'язку. Ці дані ми отримали від 
вас. 

• Ваші персональні дані обробляються з метою реалізації законно обґрунтованого 
інтересу Контролера, що полягає у здійсненні маркетингової діяльності щодо 
осіб, які надали свою згоду, відповідно до ст. 6 п. 1 літр. f GDPR. 

• Надання персональних даних є добровільним, проте їх надання необхідне для 
можливості надсилання повідомлень. Відмова надання персональних даних 
призведе до неможливості здійснення розсилки. 



 

 

2. Якщо ви берете участь у наших рекламних кампаніях (наприклад, лотерея, конкурс, 
кулінарні майстер-класи): 
• Правила обробки ваших персональних даних, включаючи мету, правові підстави 

їх обробки та термін зберігання персональних даних, кожного разу визначаються 
для конкретної акції. Подробиці можна знайти в правилах акції або в іншому 
документі, що визначає правила її проведення. 

VI. Ви просто хочете поспілкуватися з нами? 
• Якщо вищезазначені пункти не стосуються вас, і ви хочете лише зв’язатися з нами, ваші 

дані, обробку яких ми здійснюємо, є контактними даними та іншими даними, 
отриманими з вашого повідомлення, наприклад, надісланого за допомогою 
контактної форми, доступної на нашому веб-сайті. Ці дані ми отримали 
безпосередньо від вас. 

• Обробка ваших персональних даних здійснюється з метою опрацювання вашого 
повідомлення та, можливо, надання відповіді на запитання, що з нього виникають, 
відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR - тобто як реалізація законно обґрунтованих 
інтересів Контролера, що полягає у забезпеченні контактів, необхідних Контролеру 
для реалізації діяльності. 

• Надання персональних даних є добровільним, проте необхідним, щоб ми з могли 
відповісти на ваше повідомлення. Відмова надання персональних даних призведе до 
неможливості обробки надісланого вам повідомлення і, відповідно, його видалення. 

Отримувачі персональних даних 

Отримувачами ваших персональних даних, залежно від мети їх обробки, є уповноважений 
персонал Контролера, субпідрядники Контролера, пов'язані компанії, пошта, кур'єри, страховики, 
банки, перевізники та інші організації, що надають послуги Контролеру (зокрема компанії, що 
надають послуги у сфері ІТ та технічну підтримку, юридичні компанії та податкові контори, 
маркетингові компанії, зовнішні аудитори, перекладачі, бюро кредитних історій та інші суб'єкти, 
що надають послуги Контролеру), які повинні мати доступ до даних для виконання своїх обов'язків. 
Ці суб’єкти матимуть доступ до ваших даних лише і виключно з метою реалізації своїх завдань і в 
необхідному для цього обсязі. 

Доступ до ваших даних також можуть мати уповноважені на це державні органи, зокрема 
податкові органи. 
Термін зберігання персональних даних 

Залежно від вищезазначених цілей та правових підстав для здійснення обробки, ваші персональні 
дані будуть зберігатися: 

1. у випадку, якщо ви є стороною договору, укладеного з Контролером, ви представляєте 
клієнта або підрядника або дієте від імені іншого суб'єкта - протягом терміну дії договору, 
а також до закінчення строків, що виникають із відповідних положень чинного 
законодавства, тобто до закінчення строку позовної давності податкових зобов’язань, 
пов’язаних з договорами, який, за необхідності, може бути продовжений до закінчення 
строку позовної давності для цивільно-правових позовів, 

2. якщо ви подаєте скаргу, що стосується наших продуктів - до закінчення строку позовної 
давності щодо потенційних претензій, що виникають з положень чинного законодавства, 
пов’язаних із поданою скаргою, але не менше, ніж протягом 5 років відповідно до 
прийнятих стандартів якості, 



 

 

3. якщо ви відповісте на нашу пропозицію щодо працевлаштування - до завершення 
процесу відбору персоналу або відкликання вашої згоди, залежно від того, що відбудеться 
раніше, 

4. якщо ви надішлете нам свою заявку, але у цей час ми не проводимо процесу відбору 
персоналу - протягом 9 місяців, якщо ви не відкличете свою згоду раніше, 

5. якщо ви отримуєте замовлену у нас комерційну інформацію - до моменту відкликання 
вашої згоди на її отримання, ефективного заперечення проти маркетингової діяльності або 
припинення нашого інтересу до здійснення такої діяльності, 

6. якщо ви контактуєте з нами з іншою метою - обробка персональних даних 
здійснюватиметься протягом усього часу опрацювання надісланого нам повідомлення, 

7. дані, обробка яких здійснюється на підставі законно обґрунтованого інтересу, будуть 
оброблятися доти, доки заперечення не буде ефективно подане, або припинення інтересу, 
наприклад, дані, обробка яких здійснюється з метою розслідування або захисту від 
претензій, будуть оброблятися протягом періоду, рівного строку позовної давності цих 
вимог до моменту позитивного розгляду заперечення. 

Ви маєте наступні права 

Ви маєте право: 

• вимагати доступу до ваших персональних даних, їх виправлення, видалення або 
обмеження обробки, а також право на перенесення даних, 

• у випадку, якщо підставою для обробки персональних даних є законно обґрунтований 
інтерес Контролера – право вносити у будь-який момент заперечення проти обробки 
персональних даних у зв’язку з причинами, пов’язаними з вашою особистою ситуацією, 

• у випадку, якщо підставою для обробки персональних даних є законно обґрунтований 
інтерес Контролера, що полягає у прямому маркетингу, – право вносити у будь-який 
момент заперечення проти обробки персональних даних, 

• подавати скаргу до наглядового органу, тобто Голові Управління з питань захисту 
персональних даних. 

Ви також маєте право відкликати свою згоду на обробку персональних даних або на отримання 
від нас інформації (наприклад, маркетингового змісту), без впливу на законність обробки або 
надсилання інформації, здійснених на основі згоди, до її відкликання. 

З питань реалізації своїх прав, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою, вказаною у 
вступі. 

Використання персональних даних для прийняття автоматизованого рішення, у тому числі 
профілювання 

Ваші персональні дані не використовуватимуться для прийняття автоматизованого рішення, в тому 
числі профілювання. 

Безпека 

Контролер захищає персональні дані від несанкціонованого розголошення стороннім особам, 
несанкціонованого перехоплення неуповноваженими особами, знищення, втрати, пошкодження 



 

 

або зміни та обробки персональних даних способом, що не відповідає положенням GDPR. 

З метою захисту персональних даних Контролер даних вживає технічних та організаційних заходів, 
що відповідають вимогам GDPR, зокрема заходів, перелічених у ст. 24 та ст. 32 GDPR, забезпечуючи 
конфіденційність, цілісність та доступність послуг з обробки наданих персональних даних. 

Суб’єкти, пов’язані з Контролером, довірені партнери та зовнішні постачальники послуг, 
зобов’язалися обробляти дані відповідно до прийнятих нами вимог щодо безпеки та 
конфіденційності. 

 



 

 

ФАЙЛИ COOKIE 

I. Основна інформація 

Веб-сайт використовує файли cookie (так звані «тістечка»). Файли-cookie становлять 
інформаційні дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої 
(наприклад, телефон, планшет, комп’ютер, консоль) i призначені для користування веб-
сайтом. Файли cookie не призводять до змін конфігурації пристрою чи програмного 
забезпечення, встановленого на пристрої Користувача. 

Файли cookie жодним чином не дозволяють нам отримати доступ до вашого комп’ютера чи 
інформації про вас, за винятком інформації про те, як ви використовуєте наш веб-сайт, та 
персональних даних, якими ви вирішили поділитися з нами (включаючи особисту 
інформацію, яку ви нам надаєте автоматично у зв’язку з налаштуваннями браузера). 

Деякі файли cookie необхідні для нормального функціонування веб-сайту, і тому ви не 
можете заблокувати їх. Ми використовуємо такі файли cookie, виходячи з наших законно 
обґрунтованих інтересів (стаття 6 п.1 літ.f GDPR), чим є інформація про нашу діяльність за 
допомогою веб-сайту. 

Інші файли cookie використовуються для покращення комфорту користування веб-сайтом, 
ведення статистики та відстеження вашої активності з маркетинговими цілями. Ми 
використовуємо інші, крім необхідних, файли cookie, лише якщо ви надаєте свою згоду (ст. 
6 п.1 літ.а GDPR). Ваша згода є добровільною і ви можете відкликати її в будь-який момент, 
змінивши налаштування браузера. Відкликання згоди не впливає на законність 
опрацювання, що здійснювалося на підставі згоди до її відкликання, 

II. Ми використовуємо наступні файли cookie: 
1. Необхідні файли cookie - технічні та сесійні, що забезпечують безпеку користування 

веб-сайтом тощо - ця група файлів cookie необхідна для належного функціонування 
нашого веб-сайту та забезпечення безпеки його використання. Відповідно до 
законодавства, використання цих файлів cookie не вимагає згоди відвідувача веб-сайту. 
Ці типи файлів cookie діють протягом певного періоду часу, що дозволяє веб-сайту 
працювати належним чином та забезпечити безпечне використання веб-сайту, 
переважно протягом сесії. 

2. Файли cookie, що покращують комфорт використання веб-сайту - ця група файлів 
cookie дозволяє нам оптимізувати роботу веб-сайту. Завдяки цьому ми можемо 
запам’ятати ваш індивідуальний вибір та надати контент, який краще відповідає вашим 
уподобанням. Ці файли cookie існують до моменту, поки ви не відкличете надану згоду 
на їх встановлення. 

3. Статистичні файли cookie - ця група файлів cookie допомагає нам зрозуміти, як різні 
користувачі використовують веб-сайт, що дозволяє нам покращити його структуру та 
вміст. Ці файли cookie існують до моменту, поки ви не відкличете надану згоду на їх 
встановлення. 

4. Маркетингові файли cookie - ця група файлів cookie дозволяє відстежувати вашу 
активність у маркетингових цілях, тобто для вибору та доставки відповідних для вас 
рекламних оголошень та оцінки доставки та ефективності цих рекламних оголошень. 
Інформація про те, як ви використовуєте наш веб-сайт, надається нашими рекламними 
партнерами, які потім можуть поєднувати її з іншими даними, отриманими від вас або 
зібраними під час користування їхніми послугами. Ці файли cookie існують до моменту, 
поки ви не відкличете надану згоду на їх встановлення; після їх відключення вміст та 
пропозиції, які ми пропонуємо, не будуть адаптовані до ваших індивідуальних 
уподобань. 



 

 

III. Інша інформація 

На нашому веб-сайті зазвичай відображається повідомлення перед тим, як файли cookie 
будуть збережені на вашому комп’ютері. Іноді ми також використовуємо спливаючі вікна або 
банери, щоб ви могли керувати своїми файлами cookie. Ви можете керувати налаштуваннями 
файлів cookie за допомогою свого браузера (що дозволить вам відключити згоду на всі або 
деякі файли cookie). Ваш браузер може попросити вас підтвердити зміну налаштувань. Однак 
пам’ятайте, що блокування всіх файлів cookie може призвести до відсутності доступу до 
деяких частин нашого веб-сайту. 

Зверніть увагу, що треті сторони можуть також використовувати файли cookie для аналізу 
того, як ви використовуєте їх веб-сайти, і ми не маємо впливу на це. 

Більше інформації про файли cookie можна знайти тут: www.allaboutcookies.org. 

Яким чином ви можете самостійно керувати файлами cookie під час відвідування 
веб-сайту? 
Браузер Спосіб 
Google Chrome Клацніть на меню та виберіть вкладку 

Налаштування> Показати розширені 
налаштування. У розділі Конфіденційність 
натисніть кнопку Налаштування вмісту. У 
розділі Файли cookie можна змінити наступні 
налаштування файлів cookie: 

- видалення файлів cookie 

- блокування файлів cookie за 
замовчуванням 

- файли cookie дозволені за замовчуванням 

- збереження файлів cookie та даних веб-
сайту за замовчуванням, поки браузер не 
буде закритий 

Internet Explorer Виберіть з меню браузера: Інструменти> 
Властивості браузера> Конфіденційність, 
кнопка Сайти. За допомогою повзунка 
встановіть рівень і підтвердіть зміну кнопкою 
OK. 

Mozilla Firefox Виберіть з меню браузера: Інструменти > 
Опції > Конфіденційність. Активізувати поле 
програми Firefox: "використовувати 
налаштування користувача". 

 Рішення про використання файлів cookie 
приймається шляхом вибору (клацання) - 
або ні - пункту Акцептувати файли cookie. 

Opera Виберіть з меню браузера: Інструменти> 
Налаштування> Додатково. 

Рішення про використання файлів cookie 
приймається шляхом вибору (клацання) - 
або ні - пункту файли cookie. 

 



 

 

Соціальні мережі 

Веб-сайт містить посилання на зовнішні соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram. Функції, 
присвоєні окремим посиланням, зокрема передача інформації та персональних даних, активуються 
лише після натискання на вказане посилання. Тоді відбувається активація т.зв. соціального плагіну 
окремих соціальних мереж, і ваш браузер з’єднує вас з цим веб-сайтом. 

Якщо ви натискаєте вибране посилання під час відвідування веб-сайту, відбувається отримання та 
обробка ваших персональних даних визначеною соціальною мережею. Якщо під час відвідування 
Веб-сайту ви натискаєте на вибране посилання, одночасно перебуваючи в системі на певному 
порталі, інформація про відвідування нашого веб-сайту може передаватися через обліковий запис 
на цьому веб-сайті, і цей факт може бути збережений у вашому обліковому записі в цій соціальній 
мережі. Щоб уникнути цього, будь ласка, вийдіть зі свого облікового запису в цій соціальній мережі, 
перш ніж натискати на посилання. 

З метою та обсягом обробки персональних даних соціальними мережами та суміжними правами і 
обов'язками адміністратора такого порталу щодо захисту конфіденційності користувачів можна 
ознайомитись у вкладці захисту персональних даних цього порталу. За обробку даних, яка 
розпочинається після натискання на визначене посилання, відповідає ця соціальна мережа. 

Дата останнього оновлення Політики: 17.08.2020 

 


