Політика конфіденційності та захист персональних даних

Umbrella Marketing Group здійснює обробку Ваших даних протягом усього
періоду Вашого користування послугами Веб-сайту www.conti.com.ua відповідно
до вимог та положень чинного законодавства України.

1. Основні положення
Персональні дані, вказані та надані Вами, збираються, обробляються та
використовуються Umbrella Marketing Group згідно з умовами Договору протягом
періоду Вашого користування послугами Веб-сайту www.conti.com.ua
Залежно від того, наскільки це необхідно для виконання умов Договору, дані
можуть передаватися компаніям, пов'язаним із Umbrella Marketing Group,
відповідно до положень Закону України “Про захист персональних даних”.
Якщо це дозволено та/або передбачено законом, дані можуть оцінюватися з
метою звітності (наприклад, статистичної).
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виключно відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Відповідно до законодавчих положень, усі Ваші дані вважаються суворо
конфіденційними.

2. Збір та обробка персональних даних
Umbrella Marketing Group збирає та зберігає персональні дані, які стосуються
Користувачів її Веб-сайту www.conti.com.ua лише у разі отримання їхньої згоди

на це. Дані, які зберігаються, стосуються лише дати та часу відвідування й
перегляду інтернет-сторінок, використання курсору на Веб-сайті та здійснених
на інтернет-сторінці функцій; а також веб-сайту, з якого Користувач заходив на
Веб-сайт www.conti.com.ua (тобто маршрут навігації). ІР-адреса передається
анонімно та використовується лише для визначення географічного місця
розташування. Umbrella Marketing Group використовує цю інформацію для
оцінки рівня активності на Веб-сайті, для здійснення статистичного аналізу, а
також з метою покращення послуг та інформації, які надаються через Веб-сайт.

Персональні дані Користувачів використовуються виключно в контексті наданої
згоди або відповідно до чинного законодавства України щодо захисту
персональних даних. На підставі законодавчих вимог, Umbrella Marketing Group
ввела в дію глобальні, єдині та внутрішні Правила захисту даних,які регулюють
захист Ваших персональних даних.

Umbrella Marketing Group зберігає дані, які були вказані на Веб-сайті, або дані,
надані під час реєстрації в акції (ім'я, компанія, адреса електронної пошти,
адреса та телефон), лише для цілей особистого спілкування з Вами. Дані
зберігаються та/або використовуються виключно для цілей обробки Вашого
запиту/скарги/участі в конкурсі. Ваші дані видаляються після розгляду Вашого
звернення /скарги, за умови, що таке видалення не суперечить ніяким
передбаченим законом зобов'язанням щодо збереження інформації.

3. Права суб'єкта даних
Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», у
зв'язку з обробкою та використанням Ваших персональних даних Ви маєте такі
права:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних,
мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування)

володільця

чи розпорядника персональних даних або дати відповідне

доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім
випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються
Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із
запереченням проти обробки Ваших персональних даних;
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персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних
даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової
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ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову
репутацію;
8) звертатися зі скаргами на обробку Ваших персональних даних до
уповноваженої особи або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших
персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Якщо у Вас виникнуть запитання з цього приводу, Ви в будь-який момент
можете зв'язатися з нашим інспектором з питань захисту персональних даних.
Запитання можете надсилати на електронну пошту: info@conti.com.ua

3.2 Відповідно до п. 11 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних
даних», Ви маєте право відкликати свою згоду на збір, обробку/зберігання та
використання Ваших персональних даних у будь-який час. Згоду можна
відкликати у письмовій формі, надіславши рекомендованого листа на адресу:
«Umbrella Marketing Group», ul. Hoża, 86/410, 00-682, Warszawa, Polska
(Польща) або у електронній формі, надіславши повідомлення на електронну
пошту: info@conti.com.ua.
3.3 Ви завжди можете надіслати нашим спеціалістам з питань захисту даних
запитання або скарги електронним шляхом на адресу: info@conti.com.ua Ви
також можете зв'язатися з відповідними державними органами з питань захисту
персональних даних, за наявності.

4. Захист даних, які зберігаються
Компанія Umbrella Marketing Group вживає технічних та організаційних заходів
безпеки для захисту наданих Вами персональних даних від різного виду
махінацій, втрати, знищення або від несанкціонованого доступу. Заходи безпеки
постійно вдосконалюються та адаптовуються відповідно до новітніх технологій.
Дані, які надаються незашифрованими, ймовірно можуть переглядатися третіми
сторонами. У зв'язку з вищезазначеним, ми хотіли б проінформувати Вас про

те, що не можна гарантувати безпечну передачу даних через Інтернет
(наприклад, за допомогою електронної пошти). Тому конфіденційна інформація
або не повинна взагалі передаватися електронним шляхом, або передаватися
лише через безпечні канали зв'язку (SSL (Secure Socket Layer) [Протокол
захисту інформації]). Якщо Ви переглядаєте сторінки та файли, а потім Вас
просять надати персональні дані, будьте обережні та пам'ятайте, що передача
таких даних через Інтернет не може бути безпечною, адже існує ризик, що вони
можуть бути переглянуті та використані у власних цілях особами, які не мають
на це відповідного права.

5. Файли cookies
Коли ви відвідуєте наш Bеб-сайт, інформація може зберігатися на Вашому
комп'ютері у формі файлів cookies. Такі файли cookies використовуються
виключно для забезпечення роботи веб-сайтів. Інші файли cookies (наприклад,
ті, що стосуються використання Bеб-сайту) створюються лише за умови Вашої
згоди. Ви також можете відмовитися від одержування файлів cookies у своїх
налаштуваннях браузера. Однак зверніть увагу на те, що після такого
обмеження Ви, можливо, не зможете повністю використовувати усі функції
нашого Веб-сайту.

7. Google Analytics
Веб-сайт

www.conti.com.ua

використовує

Google

Analytics,

інструмент

веб-аналітики від компанії Google. Google Analytics обробляє файли cookies, що
зберігаються на Вашому комп'ютері з метою статистичного аналізу Веб-сайту
(як

Користувачі

використовують
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сайт).

Інформація, зібрана

файлами cookies щодо Вашого використання Веб-сайту, буде передана та
зберігатиметься на сервері Google в США.

У випадку активації знеособлення ІР-адреси, Google скоротить/знеособить
останні вісім біт ІР-адреси для держав-членів Європейського Союзу, а також
для інших підписантів Угоди про європейський економічний простір. Лише в
окремих випадках, повна ІР-адреса надсилається та скорочується серверами
Google в США. Цей Веб-сайт використовує активне знеособлення ІР. Від імені
провайдера Веб-сайту, Google використовуватиме цю інформацію з метою
оцінки Вашого використання Веб-сайту, оформлення звітності про роботу
Веб-сайту та надання інших послуг, пов'язаних із роботою Веб-сайту та
використанням Інтернету, для провайдера цього Веб-сайту.
Google не пов'язуватиме вашу ІР-адресу з будь-якими іншими даними, якими
володіє Google.
Файли сookies на нашому Веб-сайті використовуються лише за Вашою згодою.
Окрім цього, Ви можете назавжди заборонити зберігання файлів сookies,
змінивши налаштування браузера відповідним чином. Однак ми хочемо
проінформувати Вас про те, що за умови таких налаштувань браузера, Ви,
можливо, не зможете повністю використовувати всі функції даного Веб-сайту.
Окрім цього, завантаживши та встановивши плагін для браузера, який
доступний

за

посиланням: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en,

Ви

можете перешкодити Google в збиранні та використанні даних (файлів cookies
та ІР-адрес),

