Політика Конфіденційності
Ця Політика Конфіденційності («Політика») охоплює діяльність в мережі Інтернет,
включаючи Персональні Дані, які ми збираємо за допомогою веб-сайту: hochland.com.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

