
IНФОРМАЦIЯ RODO 

 

1. Адміністратором персональних даних на підставі положень Регламенту 
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про 
захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне 
переміщення даних, а також скасування директиви 95/46 / WE (далі іменованого 
"RODO") є фірма Everall7 Товариство з обмеженою відповідальністю з головним 
офісом у Варшаві, вул. Аугустувка 14, 02-981 Варшава, тел. + 48 22 292 71 17,  
e-mail gdpr@everall7.pl 

 

2. Ваші особисті дані обробляються або можуть бути оброблені Адміністратором в 
наступних цілях: 

1) маркетингових - правовою основою для обробки даних є необхідність 
обробки для реалізації законних інтересів Адміністратора (відповідно до 
art. 6 ust. 1 lit f RODO) шляхом прямого маркетингу його продуктів. 
Маркетинг буде здійснюватися, зокрема, шляхом відправки інформації та 
маркетингових пропозицій на вказану адресу електронної пошти, подання 
їх по телефону; 

2) вжити заходів до укладення, підписання, виконання і врегулювання 
договору на поставку продукції адміністратора в тому числі продажу через 
третіх осіб - дистриб'юторів (відповідно до art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 Обробка даних для вищезгаданих цілей не вимагає згоди особи, котрій стосуються дані. 

3) користування послугою відправки ньюслеттера на адресу електронної 
пошти, вказану Адміністратором, за умови, що ви дали згоду на отримання 
таких повідомлень (відповідно до art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

4) заповнення анкет, збору інформації про продукти, перевірки продуктів 
адміністратора яке буде здійснюватися на підставі Вашої згоди (відповідно 
до rt. 6 ust. 1 lit a RODO). 

3. Одержувачами ваших особистих даних є: 
1) дистриб’ютори продукції Адміністратора, 
2) суб'єкти, які обробляють персональні дані за запитом Адміністратора: 
афілійовані компанії, постачальники ІТ-послуг, суб'єкти, які надають поштові та 
кур'єрські послуги, суб'єкти індивідуального підприємництва, які співпрацюють з 
Адміністратором на підставі постійного договору про надання послуг. 

4.  Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом: 
1) наявності законного інтересу Адміністратора, якщо Ви не заперечуєте проти 
обробки даних в маркетингових цілях; 
2) протягом часу, необхідного для виконання укладеного договору, що 
випливають із його вимог обмежень і термін зберігання відповідних платіжних 
документів (якщо такий договір укладено); 
3) згоди на отримання ньюслеттера до моменту відписки від розсилки. 
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5. Ви маєте право вимагати від Адміністратора доступ до ваших персональних даних 
для їх виправлення, видалення або обмеження обробки і передачі даних. 

6. В межах угоди стосовно послуги на отримання ньюслеттера, ви можете в будь-
який час, без пояснення причин, відкликати свою згоду, відправивши 
електронного листа Адміністратору даних. Відкликання згоди не впливає на 
законність обробки даних, яка була проведена на підставі згоди до його 
відкликання. 

7. Якщо обробка здійснюється для маркетингових цілей, ви можете в будь-який 
час заперечити проти обробки даних для цієї мети. 

8. Ви маєте право подати скаргу Генеральному Інспектору з Захисту Персональних 
Даних (починаючи з 25 травня 2018 року Голові Управління із захисту 
Персональних Даних) 

9. Надання персональних даних є добровільним, про необхідно для отримання 
маркетингових матеріалів, включаючи ньюслеттер, а також для укладення та 
виконання договору.    

10.  Адміністратор не приймає рішення в автоматичному режимі, так само не 
використовує профілювання.  

 

 


