
 
 Умови згоди та політика конфіденційності. 
 
Даний документ ознайомлює з інформацією для підтвердження вашої згоди на обробку 
персональних даних, які ви надали в формі для зв’язку або по телефону. Звернувшись до нас за 
допомогою заповнення контактної і персональної інформації в формі для зв’язку або за номером 
телефону, електронної пошти та інших каналів комунікації, Ви автоматично надаєте дозвіл на збір, 
обробку ваших персональних даних та надання Вам інформації за каналами комунікації. 
Ви надаєте свою згоду на обробку персональних даних Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН», яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Амосова Миколи 2. 
 
Якщо Ви надаєте свої персональні дані, Вами надається згода на обробку Ваших персональних 
даних у відповідності до цих Умов згоди на обробку персональних даних. 
 
У порядку, визначеному законом, Ваша однозначна згода на обробку персональних даних 
надається на будь-які дії або сукупність дій, здійснюваних з персональними даними повністю або 
частково в інформаційній системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі 
збиранням, в тому числі реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, 
поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), 
знеособленням, знищенням персональних даних, наданих Вами, з метою реалізації прав та 
обов’язків адміністратора системи, щодо надання інформаційної підтримки користувачам, які 
надають свої дані для комунікації . 
 
ЗГОДА ОХОПЛЮЄ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ У НАСТУПНОМУ ОБСЯЗІ, СКЛАДІ ТА ЗМІСТІ: 
• Прізвище Ім’я По батькові  
• номер телефону  
• місцезнаходження 
 
Усі Ваші персональні дані є конфіденційними та будуть передані лише технічному адміністратору, 
який забезпечує управління каналами комунікації в системі. 
 
Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для: Надання Вам послуг, зокрема для: 
Консультації та надання інформації про товари та послуги. 
Збору ваших симпатій та антипатій для покращення наших послуг та продукції. 
Надання відповідей на ваші запитання. 
 
Ми використовуємо ваші персональні дані на таких підставах: 

Для законних ділових цілей: Використання Ваших персональних даних допомагає нам здійснювати 

та покращувати нашу господарську діяльність, а також мінімізувати будь-які перебої в наданні 

послуг, які ми можемо Вам запропонувати. Окрім того, це дає нам змогу зробити наше 

спілкування з Вами більш релевантним і персоналізованим для Вас, а також зробити досвід 

використання Вами наших продуктів і послуг ефективним і результативним. 

Ваша згода автоматично надається після виконання дій з вашого боку: заповнення інформації в 

формі для комунікації та під час звернення до нас за номером тефлону, електронної пошти та 

інших каналів, аби ми могли використовувати Ваші персональні дані для однієї або декількох із 

зазначених вище цілей. Надаючи нам Ваші персональні дані Ви даєте згоду на їх обробку у 

порядку, вказаному в цьому Положенні про конфіденційність та у відповідності з вимогами 

чинного законодавства. При обробці нами Ваших даних на підставі Вашої згоди у Вас є 

різноманітні права, зокрема, встановлені ЗУ «Про захист персональних даних». 



Усі Ваші персональні дані є конфіденційними. 

«КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН» може передавати Персональні дані третім особам в обсязі, необхідному 

для досягнення цілей (мети) їх обробки. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна 

попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». При цьому, повідомлення суб’єкта персональних даних про передачу персональних даних 

третім особам не здійснюється. 

«КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН» надає доступ до Персональних даних тільки уповноваженим своїм 

працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності таких даних відповідно до вимог 

«КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН». 

Ваші персональні дані зберігаються: 

«КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН» приймає всі можливі технічні та організаційно-правові заходи з метою 

забезпечення захисту Ваших Персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до 

них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших 

неправомірних дій. 

«КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН» використовує загальноприйняті стандарти технологічного та 

операційного захисту Персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або 

знищення, однак, не дивлячись на всі зусилля, «КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН» не може гарантувати 

абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання «КАРТЕК 

ДИСТРИБ'ЮШН» та попереджає, що ніяка передача даних через Інтернет, мобільний пристрій або 

через бездротовий пристрій не можуть гарантувати 100%-у безпеку. 

«КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН» не несе відповідальності за точність і повноту Персональних даних або 

іншої інформації, наданої Вами або третіми особами. Ви самостійно несете відповідальність згідно 

з чинним законодавством України за надання недостовірних Персональних даних або 

використання персональних даних третіх осіб. 

«КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН» не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, 

яку Ви надаєте третім особам. 

«КАРТЕК ДИСТРИБ'ЮШН» не несе відповідальності за зміст особистої інформації або іншої 

інформації, яку Ви отримали від третіх осіб. Здійснюючи свої права відповідно до цього 

Повідомлення про конфіденційність Ви маєте право:  

у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку Ваших даних при обробці нами Ваших 

персональних даних на підставі Вашої згоди; 

задати питання про обробку Ваших персональних даних, зокрема попросити надати копію Ваших 

персональних даних, що зберігаються; 

звернутися з проханням про виправлення та/або видалення Ваших персональних даних, або 

обмежити чи висунути заперечення проти обробки Ваших персональних даних; 

 

Контактна інформація: Будь-які питання, коментарі щодо цього Повідомлення про 

конфіденційність адресуйте за тел. 0 (44) 498-76-50. 


