Заява щодо конфіденційності
Це - Заява щодо конфіденційності компанії Bejo Finance B.V. та підприємств, афілійованих із компанією
Bejo (надалі - "Bejo" та "ми"), юридична адреса: Trambaan 1, 1749 CZ, Варменхейзен. Відповідно до
визначення у Загальному регламенті із захисту даних (GDPR) ми вважаємося контролером даних.
Ми цінуємо право на конфіденційність та робимо усе можливе для захисту персональних даних, які ми
збираємо та використовуємо. Ми виконуємо це у відповідності до застосовного законодавства із
захисту даних та, зокрема, GDPR.
У даній Заяві щодо конфіденційності ми пояснимо, які персональні дані ми збираємо, як ми збираємо
персональні дані, з якою метою ми використовуємо персональні дані та кому ми можемо розкривати
персональні дані. Крім цього, дана Заява щодо конфіденційності містить важливу інформацію щодо
ваших прав стосовно обробки ваших персональних даних. Тому ми рекомендуємо, щоби ви уважно
прочитали цю Заяву щодо конфіденційності.
Що ми збираємо?
Ми часто збираємо дані, які стосуються користувачів нашого веб-сайта, наприклад, тип браузера, IPадресу, тривалість відвідання, переглянуті сторінки та операційну систему, що була використана. На
основі цієї інформації ми оптимізуємо наш веб-сайт та покращуємо досвід його використання
користувачами. Окрім цього, ми збираємо персональні дані, які ви надаєте добровільно, наприклад, для
отримання нашої інформаційної розсилки або додаткової інформації.
Як і чому ми збираємо ваші персональні дані?
Безпосередньо від вас, наприклад, інформацію, надану вами нам із використанням контактної форми та
за допомогою файлів-cookie (розміщених після вашої підписки на нашу розсилку). Для отримання
додаткової інформації також дивіться нашу Заяву щодо використання файлів-Cookie.
Ми маємо дві законних підстави для обробки ваших персональних даних: ваш дозвіл або наш законний
інтерес у випадку, якщо ви наш клієнт. Наш законний інтерес відображається у нашій меті повідомляти
релевантну інформацію та запрошувати наших шанованих клієнтів та контактних осіб (та їх партнерів)
до участі у заходах. Ми також докладаємо зусиль, щоб надсилати лише релевантні електронні
розсилки, персоналізувати їх та оновлювати нашу базу даних. Крім цього, ми використовуємо надану
вами інформацію для покращення наших послуг.
Ми створили перелік персональних даних та цілей, в яких ми можемо їх обробляти:
- Основні дані, як то ім'я та прізвище. Вони дозволяють належним чином адресувати наші
повідомлення.
- Назва організації та компанії. Це дозволяє зв'язати вас із нашим діловим контактом.
- Контактна інформація, наприклад, номер стаціонарного та/або мобільного телефону, адреса
електронної пошти та поштова адерса. Завдяки їй ми можемо звернутися до вас.
- Персональні дані, які ви надаєте нам в контексті відвідання заходів або зустрічей. Вони дозволяють
поінформувати вас та/або надіслати запрошення.
Ми не збираємо та не використовуємо інформацію в інших цілях окрім тих, що були описані у цій Заяві
щодо конфіденційності, окрім випадку, якщо ви заздалегідь надали нам на це свій дозвіл.
Скільки часу ми будемо зберігати ваші дані?
Компанія Bejo не буде зберігати ваші персональні дані довше ніж це дійсно необхідно для реалізації
цілей, для яких ваші дані були зібрані. Ми часто перевіряємо, чи є персональні дані все ще актуальними
і необхідними для надання наших послуг. У випадку електронної розсилки ми будемо зберігати ваші
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персональні дані до того часу, як ви повідомите нам, що ви більше не бажаєте отримувати електронні
листи від нас. Після цього ми негайно припинимо надсилання електронних листів.
Безпека
Компанія Bejo серйозно ставиться до захисту ваших персональних даних та вживає необхідних
організаційних та технічних заходів для попередження їх невідповідного використання, втрати,
несанкціонованого доступу, небажаного розкриття та несанкціонованої зміни.
У зв'язку із цим особливо важливі наступні заходи:
- класифікація персональних даних для гарантованої реалізації заходів безпеки;
- використання шифрування та анонімізації в якості факторів, що зменшують ризики;
- обмеження доступу до персональних даних до тих осіб, що потребують доступу з метою
дотримання договірних обов'язків або угоди про надання послуг;
- контроль систем, що спостерігають, виправляють, перешкоджають та повідомляють про події,
пов'язані із порушенням конфіденційності;
- використання самостійних оцінювань щодо безпеки для аналізу того, чи є належними поточні
технічні та організаційні заходи для захисту персональних даних.
Зверніться до нас, якщо ви вважаєте, що ваші дані не захищені належним чином або що існують ознаки
їх невідповідного використання.
Передача ваших даних
Компанія Bejo не продає ваші дані третім особам у маркетингових, торговельних або інших комерційних
цілях. Відповідно до законодавства ми у деяких випадках зобов'язані надавати ваші дані третім особам,
як то компетентним органам влади. Крім цього, особисті дані можуть передаватися зовнішнім
постачальникам у зв'язку із обробкою в цілях, описаних у цій Заяві щодо конфіденційності, наприклад,
постачальникам ІКТ, постачальникам комунікаційних послуг або іншим постачальникам, які надають
нам певні послуги із підтримки на умовах аутсорсингу. Ми укладемо угоди щодо обробки даних із
підприємствами, що обробляють ваші дані за нашим дорученням, для забезпечення аналогічного рівня
безпеки та конфіденційності ваших даних. У багатьох випадках інформація може розповсюджуватися в
межах компанії. Наші співробітники зобов'язані дотримуватися конфіденційності ваших даних.
Автоматизоване прийняття рішень
Ми не використовуємо процедури, що включають повністю автоматизований процес прийняття рішень
(включаючи профілювання).
Права щодо ваших даних
Право доступу
Ви маєте право отримати доступ до ваших персональних даних. Це означає, що ви зможете запитати,
які саме ваші персональні дані були зареєстровані та з якою метою ці дані використовуються. Будь
ласка, зауважте, що за деяких обставин ми маємо право не виконувати ваш запит щодо надання копії
персональних даних.
Виправлення ваших даних
У вас є право на виправлення ваших особистих даних, якщо вони неточні. Ви можете звернутися до нас
із цим питанням.
Право на заперечення
Ви можете заперечити проти обробки ваших персональних даних, якщо ваші персональні дані
використовуються в цілях, що не є необхідними для виконання угоди або для дотримання законодавчих
зобов'язань.
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Відкликання згоди
Якщо ви надасте згоду на обробку ваших персональних даних, ви у будь-який час зможе її відкликати.
Відкликання згоди на вплине на обробку даних, що мала місце до моменту відкликання. За деяких умов
ми уповноважені продовжувати обробку ваших даних, зокрема, у випаду, якщо їх обробка є необхідною
умовою виконання наших законодавчих та юридичних зобов'язань.
Право на видалення даних
У вас є право на видалення ваших персональних даних. Будь ласка, зверніть увагу, що за деяких умов
ми зобов'язані зберігати ваші дані з метою дотримання наших законодавчих та юридичних зобов'язань.
Право на переміщення даних
Ви маєте право отримати свої персональні дані, якими володіє компанія Bejo. Так ви зможете з легкістю
надати свої дані іншій організації.
Зміни у цій Заяві щодо конфіденційності
Оскільки наші послуги можуть змінюватися, певні частини цієї Заяви щодо конфіденційності також
можуть змінюватися. Ми поінформуємо вас про це електронною поштою та на веб-сайті, щоб ви знали
про такі зміни. Ця версія була створена у травні 2018 року.
Питання та/або коментарі.
Якщо у вас виникнуть будь-які запитання або коментарі щодо обробки даних, будь-ласка, надішліть
детальний запит на адресу info@bejo.nl. Компанія Bejo якомога швидше відповість на ваш запит, у
будь-якому випадку протягом чотирьох тижнів.
Ви також можете звернутися до нас наступним чином:
Номер телефону: 501-09-99
Адреса: 02090, Київ
вул. В. Сосюри 68, офіс 203
Ви не погоджуєтеся із відповіддю на ваше запитання або скаргу? Будь ласка, повідомте нам, щоб ми
визначили, чи існує можливість знайте інше рішення проблеми. Це не допомогло вам знайти задовільне
рішення проблеми? У такому випадку ви можете звернутися до Національного органу із нагляду за
дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних.
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