
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
 
Нижче подані правила управління веб-сайтом стосовно обробки персональних даних 
користувачів, які відвідують веб-сайт. 
Інформація нижче, відповідно до ст. 13 і 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського 
парламенту і Ради від 27 квітня 2016 роки (далі «RODO») і національних положень, які 
регулюють принципи захисту персональних даних, адресована особам, які контактують  
з фірмою Everall7 за допомогою її веб-сайту за адресою: www.everall7.pl  
 
АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 
Адміністратором персональних даних є фірма Everall7 Sp. z o.o.  с головним офісом  
в Варшаві,  
вул. Аугустувка 14, 02-981  
Варшава, Польща 
тел. + 48 22 292 71 17, e-mail: gdpr@everall7.pl  
 
Суб'єкт оброблюваних даних може запросити особистість і контактні дані оброблювачів 
даних, відправивши запит електронною поштою на адресу, вказану вище. 
 
ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 
Персональні дані користувачів веб-сайту обробляються тільки співробітниками, 
уповноваженими на це адміністратором або обробником даних. 
 
ДОБРОВІЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 
 
Користувач має право надавати чи не надавати необхідні дані. 
Збір та обробка персональних даних необхідні для реалізації пропонованих послуг  
і пов'язаних з ними дій. У зв'язку з вищевикладеним ненадання даних унеможливлює 
надання послуг та виконання необхідних дій. 
Суб'єкт оброблюваних даних повинен дати свою згоду свідомо і добровільно в формі, яка 
задокументована і вказана в RODO і національних положеннях про захист персональних 
даних, де це може бути застосовано. 
У разі послідовної передачі персональних даних можливе доповнення раніше поданій 
інформації і необхідності дати нове згоду на обробку даних відповідно до положень RODO  
і національними положеннями про захист персональних даних. 
У тому випадку, коли обробка персональних даних відбувається на інших законних 
підставах, відмінних від згоди, суб'єкт даних буде проінформований про цілі і правовій 
основі обробки. 
 
ЦІЛІ І ПРАВИЛА ОБРОБКИ ДАНИХ (В ТОМУ ЧИСЛІ профілювання), А ТАКОЖ ЗАХОДИ 
БЕЗПЕКИ 
 
Обробка зібраних персональних даних спрямована на забезпечення можливості 
використання веб-сайту, надання послуг і необхідних дій, пов'язаних з веб-сайтом, а також 
на підвищення якості послуг. 
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Відповідно до згоди, вираженим користувачем, обробка його персональних даних 
безпосередньо Адміністратором в маркетингових цілях може здійснюватися  
в майбутньому, згідно з відповідними положеннями закону, з використанням методів 
віддаленого зв'язку, тобто по телефону без участі оператора, по електронній пошті  
і т. д. 
Надання даних для вищевказаних цілей є добровільним. Обробка даних з метою прямого 
маркетингу з використанням електронних засобів зв'язку або по телефону вимагає згоди 
суб'єкта даних. Згода на розсилку комерційних і рекламних матеріалів, в тому числі  
з використанням автоматизованих інструментів, також включає традиційні методи зв'язку 
з користувачем. 
Користувач може перевірити, відкликати або підтвердити своє рішення, відправивши 
запит на адресу електронної пошти: gdpr@everall7.pl  
 
Дані обробляються в електронному вигляді і телематичних відповідно до правил, які тісно 
пов'язані з вищезгаданими цілями, таким чином, який гарантує безпеку і конфіденційність 
даних. 
Використовувані безпечні інструменти, включаючи захищені мережі передачі даних, 
стандартно використовуються в галузі фаєрволи і захист у вигляді пароля доступу, 
забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого розповсюдження, зміни 
або неправомірного використання. Використовувані засоби захисту персональних даних 
в першу чергу спрямовані на мінімізацію ризику знищення або втрати даних (також 
випадково), несанкціонованого доступу або недозволеного або несумісного з цілями 
збору, обробки даних. Вищевказані заходи безпеки відповідають вимогам, викладеним  
в art. 32 RODO. 
Відповідно до згоди, яку висловив користувач, дані аналізуються ( «профілювання»)  
з використанням електронних інструментів, що дозволяє провести детальний аналіз 
потенційних виборчих маркетингових дійна основі профілю користувача, щоб 
запропонувати йому пропозицію, адаптоване до його вимогам. Згода на профілювання 
виражається шляхом вибору певної опції на веб-сайті, що містить інформацію, що 
узагальнює основні аспекти обробки даних. Користувач завжди може перевірити, 
відкликати згоду або підтвердити своє рішення, відправивши запит на адресу електронної 
пошти: gdpr@everall7.pl  
Відсутність згоди на профілювання унеможливлює оптимізацію маркетингового 
пропозиції і його адаптацію до потреб користувача. 
Профілювання користувачів здійснюється з використанням ідентифікаторів (облікових 
даних і т. Д.), Необхідних для класифікації - певних, ідентифікованих або можливих  
для ідентифікації об'єктів - в певні групи сегментів персональних даних, а також шляхом 
перетину персональних даних, зібраних в рамках надання послуги. Суб'єкт оброблюваних 
даних завжди має право не піддаватися рішення, що базується виключно  
на автоматизованій обробці даних, включаючи профілювання, і має правові наслідки  
для нього або аналогічним чином істотно впливаєна нього, відповідно до art.22 RODO. 
Ми також повідомляємо, що процедури, впроваджені в програмне забезпечення,  
що забезпечують належне функціонування веб-сайту, не тільки дозволяють файлів cookie 
виконувати дії по профілізації, зазначені вище, але також іноді, в межах нормального дії, 
отримати в зв'язку з переглядом веб-сайту певні особисті дані, відправка яких пов'язана  
з використанням протоколів інтернет-зв'язку для контролю правильності робота сайту  
і пошук інформації про його використання. Записи (LOG) здійснених 
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підключень/відвідувань зберігаються відповідно до закону з метою їх можливої передачі 
правоохоронним органам або іншим державним органам, уповноваженим виявляти осіб, 
можливо відповідальних за кіберзлочини. 
 
ДАНІ, ПЕРЕДАНІ КОРИСТУВАЧЕМ 
 
Необов'язкова, однозначна і добровільна відправка електронного листа за адресами, 
вказаними на цій сторінці, призводить до отримання адреси відправника з урахуванням 
відповіді і будь-яких інших особистих даних, що містяться в повідомленні. Ці дані будуть 
використовуватися виключно для надання послуги або необхідних дій. 
 
ЗІБРАНІ ДАНІ 
 
Крім даних, добровільно наданих користувачем в межах і в зв'язку з використанням  
веб-сайту, також будуть збиратися наступні дані: 

• адрес IP 

• переглянутий файл 

• дата та час відвідування веб-сайта  

• використовуваний веб-браузер та операційна система 
 
РОЗКРИТТЯ ДАНИХ 
 
Персональні дані можуть бути розкриті третій стороні з метою виконання зобов'язань, 
встановлених законом або для виконання запиту уповноважених державних органів,  
або в рамках розслідування або захисту претензій. Що стосується конкретних замовлених 
послуг або продуктів, може виникнути необхідність розкриття особистих даних третім 
сторонам, які в якості незалежних адміністраторів даних або обробників даних зможуть 
виконувати дії, необхідні і тісно пов'язані з наданням послуг або продуктів. Без розкриття 
даних, необхідних для надання послуг, окремі послуги і продукти не можуть бути надані. 
Відповідно до згоди суб'єктів оброблюваних даних, 
в разі наявності застосовних правових вимог та за умови попереднього надання 
відповідної інформації про індивідуальні цілях, особисті дані можуть бути розкриті 
публічним і приватним третім сторонам, не пов'язанимз Адміністратором, які будуть 
обробляти їх як незалежні адміністратори даних. Адміністратор не несе відповідальності 
за обробку персональних даних третіми особами. Персональні дані не будуть 
поширюватися, за винятком випадків, коли замовлена послуга вимагає публікації  
імені/прізвища. Відносно вищезгаданих цілей дані можуть передаватися за межі ЄС  
за умови, що відповідний рівень захисту, тобто належна або належна безпека, 
встановлений Комісією ЄС або відповідно до застосовних правовими положеннями. 
 
ПРАВА КОРИСТУВАЧА 
 
У art. 15-22 RODO, зазначено ряд прав призначених для користувачів з боку адміністратора 
їх персональних даних. 
Зокрема вони мають право доступу до особистих даних для їх виправлення  
або видалення, до обмеження обробки і заперечення проти обробки, а також на передачу 
даних. Право доступу до даних може здійснюватися в розумних проміжках часу, так, щоб 



надавати користувачеві правильну і регулярну інформацію про обробку даних  
і можливість перевірки законності обробки. Право на видалення поширюється  
на персональні дані, оброблені з порушенням закону або в інших випадках, зазначених  
у art. 17 RODO. 
Суб'єкт оброблюваних даних може зажадати від адміністратора обмежити обробку  
на період, необхідний для верифікації персональних даних, правильність яких була 
поставлена під сумнів, чи в разі незаконної обробки даних, коли він вважає за краще 
обмеження на видалення даних або в разі необхідності розпоряджатися цими даними для 
визначення порушення, здійснення або захисту вимог, навіть якщо адміністратору  
не потрібні дані для цілей обробки або протягом періоду, необхідного для перевірки 
можливого переважаючого характеру законних мотивів адміністратора щодо інтересів 
суб'єкта даних і який заперечував проти обробки даних, про які йде мова. 
У разі обмеження персональні дані будуть оброблятися тільки за згодою суб'єкта даних, 
що обробляються або для створення, здійснення або захисту судових позовів або для 
захисту прав іншої фізичної або юридичної особи або з причин, пов'язаних з важливими 
громадські інтереси ЄС або держави-члена. У кожному з цих випадків адміністратор 
повідомить про це суб'єкта даних, що обробляються, перш ніж робити які-небудь дії,  
що знімають обмеження. 
Суб'єкт оброблюваних даних має право заперечувати - з причин, пов'язаних з його 
конкретною ситуацією - проти обробки даних, необхідної для виконання завдання,  
що виконується в громадських інтересах або в рамках здійснення офіційних повноважень, 
довірених адміністратору або в законних інтерес адміністратора. Адміністратор 
утримається від подальшого опрацювання цих персональних даних, хіба що він 
продемонструє наявність дійсних, юридично обґрунтованих підстав для обробки,  
що перевищують інтереси суб'єкта даних. У будь-який момент він може заперечити проти 
обробки, якщо його особисті дані обробляються з метою прямого маркетингу, включаючи 
профілювання. Право заперечувати проти обробки даних в маркетингових цілях  
з використанням автоматизованих методів зв'язку з користувачем, також включає 
традиційні методи, зберігаючи при цьому можливість реалізації цього права повністю  
або частково суб'єктом даних, тобто заперечуючи, наприклад, тільки проти 
автоматизована передача рекламної інформації. 
Суб'єкт оброблюваних даних має право передавати їх (що означає можливість отримання 
переданих даних і, можливо, відправки їх іншому адміністратору) 
у випадках, дозволених законом RODO (art. 20). 
Суб'єкт оброблюваних даних має право не піддаватися рішення, що базується виключно 
на автоматизованій обробці, включаючи профілювання. Як виняток обробка такого виду 
можлива, якщо це дозволено законодавством ЄС або держави-члена, якому 
підпорядковується адміністратор, або за умови, що суб'єкт оброблюваних даних дає свою 
згоду або вимагається відповідно до положень контракту. В останніх двох випадках суб'єкт 
даних має право отримати втручання людини від адміністратора, щоб висловити свою 
позицію і оспорювання рішення. Залежно від необхідності отримання згоди суб'єкта 
даних, що обробляються і прийняття відповідних заходів для захисту прав, свобод  
і законних інтересів така обробка може також включати певні особисті дані. Щоб 
скористатися вищезгаданими правами, суб'єкт оброблюваних даних може зв'язатися  
з вищезазначеним контактною особою. 
 
ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ 



Персональні дані будуть оброблятися протягом терміну законного інтересу 
Адміністратора, але не довше, ніж до тих пір, поки не буде виражено заперечення проти 
обробки персональних даних або поки не буде відкликано згоду на обробку, якщо 
обробка заснована на наданому злагоді. 
  
ЗАЯВА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIES 

Фірма Everall7 Sp. z o.o використовує на своєму веб-сайті файли cookies для забезпечення 

оптимального використання веб-сайту відповідно до чинного законодавства. 

Файли cookies - це текстові файли, що відправляються веб-сайтом, який відвідують 

користувачі, на кінцеве пристрій, де вони зберігаються і потім повторно відправляються 

на відповідний веб-сайт при наступному відвідуванні. Файли cookies використовуються 

для різних цілей: аутентифікація, моніторинг сеансів, збереження інформації  

про конкретні зміни, які стосуються користувачам, що використовують сервер, 

запам'ятовування переваг і т.д. Інформація, зібрана за допомогою файлів cookies, також 

використовується для підвищення рівня безпеки та / або поліпшення роботи веб-сайту, 

усунення необхідності повторно вводити ті ж дані, полегшення використання веб-сайту  

і покращення його змісту. 

Для отримання додаткової інформації про тип використовуваних файлів cookies  

та можливості зміни їх налаштувань і обсягу, ознайомтеся з Політикою фото Cookies (https: 

//www.eTotal7/pl/cookie /), яка знаходиться на веб-сайті: www.everall7.pl.  
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