
Політика конфіденційності

Повідомлення про політику конфіденційності містить інформацію, пов’язану з обробкою
персональних  даних  у  рамках  Договору,  встановленого  WebEye Ukraine (Юридична
адреса: ТзОВ «Автоекіп Україна» 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Шандора
Пака буд. 36/1; реєстраційний номер компанії: 34434129).

Наші контакти:

Адреса: (Поштова адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Шандора Пака буд.
36/2 )

Електронна адреса: office@webeye.com.ua

Номер телефону: +380 95 200 00 61; +380 67 679 01 20

1. Обсяг  політики  конфіденційності,  правова  основа  та  мета,  а  також її
тривалість
1.1. Політика конфіденційності для цілей ділового спілкування

Опис та мета політики конфіденційності

WebEye  Ukraine ТзОВ  «Автоекіп  Україна»,  що  представляє  інтереси  WebEye
Magyarország Kft. в Україні підтримує контакти зі своїми потенційними клієнтами з метою
налагодження  ділових  відносин  та  підтримки  вже  існуючих  зі  своїми  партнерами  по
контракту. 

У рамках Договору клієнт буде керуватися іменем, адресою електронної пошти, посадою
та номером телефону контактної особи.

Правова основа політики конфіденційності

Відповідно до статті 6 (1) (п.  f) Загального Регламенту Про захист персональних даних
(ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради (далі: Регламент або РЗПД) юридичний
інтерес  WebEye  Ukraine ТзОВ  «Автоекіп  Україна»,  що  представляє  інтереси  WebEye
Magyarország Kft. в Україні полягає в тому щоб, виконувати умови контракту зі своїми
клієнтами,  підтримувати  комунікацію  під  час  дії  Договору  та  встановлювати  ділові
відносини з новими клієнтами.

Тривалість політики конфіденційності

Політика  конфіденційності  припиняє  свою  дію  на  п’ятий  рік  після  розірвання  або
закінчення терміну дії контракту.

2. Права суб'єкта даних щодо політики конфіденційності

Протягом періоду політики конфіденційності Ви маєте наступні права відповідно до
Положень Указу:

- доступ до персональних даних та інформації про політику конфіденційності;



- право на коригування;

- обмеження політики конфіденційності;

- право на опротестування.

Якщо Ви бажаєте скористатися своїми правами, що стосуються Вашої ідентифікації,  нам
необхідно з Вами підтримувати зв'язок. Тому, особисті дані потрібно надавати з метою
ідентифікації (але ідентифікація може базуватися лише на даних, які відповідають нашим
правилам  та  інформації  згідно  з  якою  ми  обробляємо  ці  дані  ),  а  Ваша  скарга  щодо
політики  конфіденційності  доступна  в  нашому  обліковому  записі  електронної  пошти
протягом терміну, зазначеного в цій інформації стосовно скарг .

На скарги щодо політики конфіденційності відповідь надається не пізніше 30 днів.

Доступ до персональних даних та інформації про політику конфіденційності.

Ви маєте право отримати відгук про те, чи обробляються Ваші персональні дані, і якщо
дані обробляються, у Вас є право:

- мати доступ до персональних даних, що обробляються;

- доступ до наступної інформації:

o цілі політики конфіденційності;

o категорії персональних даних, що обробляються про Вас;

o інформація про одержувачів або категорії одержувачів, яким були або будуть передані
персональні дані;

o  передбачуваний  термін  зберігання  персональних  даних  або,  якщо  це  неможливо,
критерії для визначення цього періоду;

o  Ви  маєте  право  вимагати  коригування,  видалення  або  обмеження  обробки  Ваших
персональних  даних  та  заперечувати  проти  обробки  таких  персональних  даних  у  разі
такої, що базується на законних інтересах;

o право подати скаргу до контролюючого органу;

o якщо дані не були зібрані від Вас, вимагати доступну інформацію про їх джерело;

o  факт  автоматизованого  прийняття  рішень  (якщо  така  процедура  була  використана),
включаючи аналіз даних, і, принаймні в цих випадках, зрозуміло, яку інформацію було
використано в процесі обробки персональних даних та очікувані наслідки для Вас.

Метою здійснення цього права може бути встановлення та перевірка законності політики
конфіденційності,  тому ми можемо здіймати справедливу винагороду у разі  повторних
запитів на інформацію в обмін на її надання.

Ми надаємо доступ до персональних даних, надсилаючи Вам дані та інформацію, яку ми
обробляємо після Вашої ідентифікації.



Будь ласка, вкажіть у своєму запиті, чи вимагаєте Ви доступ до персональних даних чи
інформацію щодо обробки даних.

Право на коригування.

У Вас є право на коригування неточних персональних даних за Вашим запитом.

Право на обмеження політики конфіденційності.

Ви маєте право обмежити обробку Ваших даних, якщо Ви вимагаєте одне з наступного:

-  Ви  заперечуєте  точність  ваших  персональних  даних,  і  в  цьому  випадку  обмеження
застосовується  до  того  періоду  часу,  який  надає  можливість  нам  перевірити  точність
персональних  даних,  якщо  перевірка  не  є  необхідною,  ми  не  застосовуватимемо
обмеження;

- обробка є незаконною, і Ви проти видалення даних, але натомість бажаєте обмежити їх
використання;

- у нас більше нема потреби у Ваших персональних даних для цілей призначеної обробки
даних, але Ви вимагаєте їх для подання, забезпечення чи захисту юридичних вимог; 

-  якщо  Ви  заперечували  проти  обробки  персональних  даних,  але  доки  не  буде
встановлено,  чи  наші  законні  причини  згідно  з  обробки  персональних  даних  мають
перевагу над Вашими, то інформація політики конфіденційності повинна бути обмежена.

Якщо обробка персональних даних підлягає обмеженням, такі персональні дані можуть
оброблятися, за винятком зберігання, лише за Вашою згодою або з метою пред'явлення,
забезпечення чи захисту юридичних вимог або захисту прав іншої фізичної або юридичної
особи або у важливих суспільних інтересах держави-члена ЄС.

Ми  заздалегідь  проінформуємо  Вас  про  скасування  обмеження  над  обробкою
персональних даних (принаймні за 3 робочі дні до скасування обмеження).

Право на опротестування.

Ви маєте право видалити свої персональні дані, якщо існує будь-яка з наступних причин:

-  персональні  дані  більше  не  потрібні  для  того,  з  якою  метою вони  були зібрані  або
оброблені;

- Ви відкликаєте свою згоду, і жодної іншої правової підстави для обробки не існує;

-  персональні  дані  повинні  бути  видалені  для  виконання  юридичного  зобов’язання
відповідно до законодавства ЄС чи національного законодавства,  що застосовується до
нас.

Якщо ми надали доступ до оброблюваної інформації про Вас з будь-якої на це причини
згідно із  законодавством і  Ви вимагаєте її  видалення з  будь-якої  з причин,  зазначених
вище, ми вживатимемо розумних заходів, беручи до уваги наявні технології та витрати на



їх впровадження, з метою інформування інших контролерів даних про те, що Ви вимагали
видалення посилань чи їх копій на відповідні персональні дані. 

Як правило, ми не розголошуємо дані що стосуються Вашої політики конфіденційності.

Опротестування не застосовується, якщо потрібна обробка даних:

- з метою реалізації права на свободу вираження поглядів та інформації;

-  дотримання  обов'язку  згідно  із  законодавством  ЄС  або  держави-члена  обробляти
персональні  дані  (наприклад,  обробка  даних  у  контексті  виставлення  рахунків-фактур,
оскільки збереження рахунку вимагається законодавством), або в інтересах суспільства;

- для виконання завдання, що виконується під час здійснення державного повноваження,
покладено подавати, застосовувати або захищати юридичні вимоги (наприклад, якщо Ви
маєте претензію до нас і ми ще не виконали її,  або обробляється скарга споживача або
обробки даних);

Право на опротестування.

Якщо  Ви  вважаєте,  що  ми  порушили  будь-яке  законодавче  положення  щодо  обробки
даних  або  не  виконали  жодного  Вашого  запиту,  Ви  можете  звернутись  до
Уповноваженого  органу  з  питань  захисту  даних  та  свободи  інформації,  який  може
розпочати  процедуру  розслідування  (Державна  служба  України  з  питань  захисту
персональних даних Міністерство юстиції України - ДСЗПД).

Ми також повідомляємо Вам, що Ви можете подати цивільний позов до суду.

3. Безпека політики конфіденційності.

Під  час  роботи  ІТ-  систем  ми  забезпечуємо  необхідне  управління  доступом  до
персональних даних, внутрішню організацію та технічні рішення, щоб ваші дані не могли
перейти у власність неавторизованих осіб, сторонні особи не можуть видаляти, зберігати
чи змінювати дані.

Ми  ведемо  облік  можливих  інцидентів  із  захистом  даних,  і  за  необхідності
повідомлятимемо  вас  про  будь-які  інциденти,  які  трапляються,  якщо  цього  вимагає
Регламент.

4. Інші положення.

Ми  залишаємо  за  собою  право  вносити  зміни  до   інформації  щодо  політики
конфіденційності таким чином, щоб це не впливало на мету та правові основи політики
конфіденційності.

Однак,  якщо  ми хочемо провести  подальшу обробку  даних  у  зв’язку  із  зібраними
даними  з  метою,  відмінною  від  цілей  їх  збору,  ми  повідомимо  Вас  про  мету  та
наступну інформацію до подальшої обробки даних:

-  тривалість  зберігання  персональних  даних  або,  якщо  це  неможливо,  критерії
визначення тривалості;



-  право  вимагати  доступу,  коригування,  видалення  або  обмеження  обробки
персональних даних, що стосуються Вас, і заперечувати проти обробки персональних
даних у разі на основі законних інтересів та право на перенесення даних на основі
надання на це згоди;

- у разі надання згоди, Ви можете будь-коли відкликати її;

-  право подати скаргу до контролюючого органу;

- чи надається персональна інформація на основі закону чи договірного зобов’язання
чи передумови для укладення договору, і чи зобов’язані Ви надавати персональні дані
та можливі наслідки їх ненадання;

- факт автоматизованого прийняття рішень (якщо така процедура була використана),
включаючи аналіз даних, і, принаймні в цих випадках, зрозуміло, яку інформацію було
використано в процесі обробки персональних даних та очікувані наслідки для Вас.

Обробку персональних даних можна розпочати лише після того, якщо правовою основою
є згода від Вас та надання доступу до інформації. 

Це Повідомлення про політику конфіденційності набирає чинності з 25 травня 2018 року.

Мешко Т. І.

Директор

WebEye Ukraine ТзОВ «Автоекіп Україна» Постачальник послуг


