Інформація щодо принципів захисту
даних
Відповідальний (-а) за обробку персональних даних:
ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ – БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»
вул. Велика Васильківська 55 Г
03150 Kиїв

Тел.: +38 (044) 200 38 20
Факс: +38 (044) 200 38 21
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Вступне слово
Ми цінуємо Вашу зацікавленість нашою компанією. Ми дуже відповідально ставимось до
захисту вашого приватного життя та ваших особистих даних. Захист ваших персональних
даних є вкрай важливим завданням для нас.
Ми здійснюємо збір, обробку та використання ваших персональних даних відповідно до
Європейського загального регламенту щодо захисту даних (EU-DSGVO), національних
положень щодо захисту даних, що застосовуються до нашої компанії, та змісту цієї
Інформації щодо принципів захисту даних.
Ми хотіли б проінформувати вас про те, які саме ваші персональні дані ми збираємо,
обробляємо та використовуємо, а також про те, які права ви маєте згідно з Законом «Про
захист конфіденційних даних».
За допомогою наведеної нижче інформації ми виконуємо наші інформаційні зобов'язання
відповідно до ст. 13 та 14 Європейського загального регламенту щодо захисту даних.
Персональні дані
Персональні дані – це окремі відомості про ваші особисті обставини. Сюди належить уся
інформація про вашу особу, наприклад, ваше ПІБ, адреса електронної пошти, номер
телефону, банківські реквізити або ваша поштова адреса. З іншого боку, інформація, яка
не може бути пов'язана з вашою особою (наприклад, анонімні дані для статистичного
аналізу), не вважається персональними даними.
Мета обробки персональних даних
Першочерговою метою обробки Ваших персональних даних за допомогою різних каналів
зв'язку (телефон, пошта, електронна пошта, факс тощо) є переддоговірне консультування
та виставлення пропозиції, виконання договору, виставлення рахунків, виставлення та
підтримання претензій за договором. Якщо ви не надаєте нам ці дані або не надаєте їх у
необхідному обсязі, то ми не зможемо надавати вам бажані переддоговірні послуги.
Крім того, ми обробляємо Ваші дані з метою подальшого залучення об'єктів та клієнтів, для
маркетингової діяльності, для статистичних цілей та для внутрішнього корпоративного
обміну даними.
Правова основа для обробки даних
Дані обробляються на підставі надання дозволу згідно з Європейським загальним
регламентом щодо захисту даних, насамперед, для виконання договору, власних законних
інтересів, а також для виконання законних та договірних зобов'язань та вашої згоди.
Категорії персональних даних
−
−
−

Дані клієнтів
Дані постачальників та ділових партнерів
Дані зацікавлених осіб

Категорії одержувачів даних
−
−
−
−

Зовнішні постачальники послуг в рамках надання послуг (наприклад, експедитор,
банки)
Оператор обробки персональних даних (наприклад, постачальник ІТ-послуг)
Внутрішня обробка інтегрованими спеціалізованими відділами
Внутрішньокорпоративна обробка
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−
−

Інші зовнішні інстанції (наприклад, аудитори та податкові консультанти, страхові
компанії)
Офіційні інстанції (наприклад, податкові та фінансові органи, фонди соціального
страхування)

Передача ваших персональних даних офіційним інстанціям буде здійснюватися лише у
тому випадку, якщо ми маємо відповідне зобов'язання або право на це на основі на
положень законодавства та/або адміністративних чи судових розпоряджень.
Крім того, ми не передаємо дані третім особам без вашої прямої згоди, зокрема в рекламних
цілях.
Тривалість зберігання і терміни видалення даних
Ми обробляємо ваші персональні дані лише до тих пір та в тій мірі, в якій це необхідно для
вищезазначених цілей обробки даних, або ми за законом зобов'язані це робити. При цьому
ми беремо до уваги відповідні договірні та встановлені законом терміни давності та
зберігання, а також інші відповідні передбачені законом терміни.
Передача даних компаніям-одержувачам у третіх країнах, що входять до складу
концерну FIXIT Ґруппе
Усі компанії та філіали, що належать до нашого концерну FIXIT Ґруппе (далі – «Компанії,
що входять до складу концерну»), та їхня штаб-квартира або одна з їхніх штаб-квартир
розташована в третій країні, можуть належати до одержувачів персональних даних. Адреси
всіх компаній, що входять до складу концерну, можна знайти на нашому веб-сайті www.fixitgruppe.com. Крім того, ми або наш співробітник з питань захисту даних можемо надіслати
вам на запит список усіх компаній, що входять до складу концерну.
Що стосується Швейцарії, то Комісія ЄС підтвердила достатній рівень захисту даних
(Рішення Комісії 2000/518/ЄC).
Крім того, ми укладаємо з усіма одержувачами даних з третіх країн перед першою
передачею персональних даних стандартні положення ЄС щодо захисту даних. Таким
чином, ми можемо бути впевнені, що для будь-якої обробки персональних даних існують
відповідні гарантії, здійсненність прав та ефективні засоби правового захисту, що
виникають зі стандартних положень ЄС щодо захисту даних. Кожній зацікавленій особі ми
або наш співробітник з питань захисту даних можемо надіслати копію стандартних
положень щодо захисту даних.
Джерело персональних даних
В основному ми отримуємо персональні дані безпосередньо від суб'єкта даних або у
співпраці з органом влади, або вони надходять у повідомленнях від компаній концерну. В
окремих випадках ми збираємо персональні дані з загальнодоступних джерел.
Права суб'єктів даних
Ви отримуєте такі права, якщо будуть виконані необхідні передумови:
−
−
−
−
−
−

право на інформацію
право на виправлення
право на видалення
право на подання скарги до національного органу з питань захисту даних
право на обмеження обробки даних
право на переносимість даних
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Якщо обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди, то у вас є право
відкликати цю згоду у будь-який час будь-яким способом. У цьому випадку ці дані більше
не будуть використовуватися, якщо тільки немає інших підстав для їх законної обробки.
Запитання щодо захисту даних:
Якщо у вас є будь-які запитання щодо захисту даних, напишіть нам лист електронною
поштою або зв'яжіться безпосередньо з нашим спеціалістом з питань захисту даних за
такою адресою електронної пошти:
datenschutz@fixit-gruppe.com
Внесення змін до наших положень про захист даних
Ми залишаємо за собою право вносити зміни до наших положень про захист даних, щоб
забезпечити їх постійну відповідність існуючим законодавчим вимогам та дотримання
ваших прав без будь-яких обмежень.
Стан цієї інформації щодо наших принципів захисту даних: травень 2018 р.
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