ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Контролером наданих Тобою персональних даних є Betterstyle International Sp. z o.o. з адресою:
05-800 Прушкув вул. 3 Мая 8 буд. C2, Польща (KRS: 0000358833). Щоб зв’язатися з нами, надішли
повідомлення на адресу електронної пошти: kontakt@betterstyle.ua
Опрацювання персональних даних здійснюється відповідно до Регламенту Європейського
Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 ЄС від 27 квітня 2016 р, далі: «RODO» та Закону від 10 травня
2018 р. «Про захист персональних даних» (єдиний текст Щоденник Устав (Урядовий вісник) від
2019.1781 єдиний текст від 2019.09.19 з пізн. зм.) в обсязі, необхідному для виконання
Контролером необхідних юридичних обов’язків:

✓

В обсязі відповідно до ст.6 абз.1 літ. b RODO з метою:
⎯ обслуговування та реалізації замовлень
⎯ здійснення заходів перед укладенням договору, тобто реєстрації членства та діяльності в
Клубі BetterStyle;

✓

Юридичного зобов’язання, яке покладається на Контролера (ст. 6 п.1 літ. c RODO) з метою
виконання Контролером його зобов’язань згідно із законом, включаючи правила
бухгалтерського обліку та податкові зобов’язання.

✓

На підставі попередньо вираженої згоди (ст. 6 п.1 літ.а RODO) з метою маркетингу продуктів
та послуг контролером та Представниками - Спонсорами в ієрархії групи BetterStyle;

✓

Юридичне зобов’язання у зв’язку з виконанням договору (ст. 6 п.1 літ. c у зв зі ст. 6 п.1літ.b
RODO) для обробки поданих скарг;

✓

Законного інтерес Контролера (стаття 6 п.1 літ.f RODO) окремо для цілей:
⎯ розгляду претензій, пов'язаних з укладеним договором, де законним інтересом
Контролера є можливість розгляду або забезпечення вимог;
⎯ перевірки ступеня задоволеності, включаючи прийняття повідомлень щодо продуктів та
послуг BetterStyle, де законним інтересом Контролера є моніторинг та піклування про
рівень наданих послуг;
⎯ маркетинг власних продуктів та послуг Контролера, включаючи цілі аналізу та
профілювання, де законний інтерес Контролера полягає у проведенні прямого
маркетингу власних продуктів та послуг Контролера. Профілювання даних спрямоване на
підготовку пропозиції продукту BetterStyle з урахуванням купівельних переваг;

Інформація про вимогу надання даних
Надання персональних даних, про які йдеться у цій заявці, є добровільним.
індивідуальних даних перешкоджатиме досягненню визначеної мети:

Ненадання

•

прізвища, імені, по-батькові необхідних для реєстрації членства в Клубі BetterStyle.
Ненадання вищезазначених даних у формі призведе до відхилення заявки;

•

адреси листування - дані, необхідні для надсилання замовлень та виставлення рахунків фактур

•

адреси електронної пошти та номеру телефону - необхідні для контакту, включаючи
активацію статусу Учасника Клубу BetterStyle, а потім надсилання маркетингової інформації
та опитування задоволеності за допомогою цих каналів зв’язку. Ненадання зазначених даних
перешкоджатиме Твоїй активації як Представника та доставці маркетингових матеріалів
електронною поштою або телефоном;

Термін опрацювання даних
Дані зберігатимуться протягом часу, необхідного для реалізації мети.
Дані, зібрані для діяльності в Клубі BetterStyle, будуть оброблятися протягом усього періоду Твого
членства відповідно до Правил Клубу BetterStyle.
Персональні дані також будуть оброблятися протягом періоду, що дає змогу розглядати
рекламації, у тому числі зберігати їх до моменту закінчення строку давності будь-яких претензій
або закінчення терміну виконання зобов’язань щодо архівування, що випливають із
законодавчих положень, зокрема зобов’язання зберігати бухгалтерські та розрахункові
документи - не менше 5 років з кінця календарного року, в якому був виставлений останній
рахунок-фактура.
Дані, опрацьовані з метою проведення дослідження думки клієнтів, будуть оброблятися під час
опитування, включаючи аналіз його результатів. Персональні дані, опрацьовані з метою надання
відповідей на запитання, будуть використовуватися нами протягом періоду, необхідного для
надання відповіді.
У разі обробки персональних даних на основі наданої згоди, дані зберігатимуться до моменту їх
відкликання. Контролер припинить здійснювати опрацювання даних для цілей маркетингу
продуктів і послуг BetterStyle, включаючи створення профілю, якщо ти заперечиш проти обробки
даних для цих цілей.
Отримувачі даних
Особисті дані можуть бути надані суб’єктам, уповноваженим на це згідно із законодавством, та
Представникам - Спонсорам в ієрархії групи BetterStyle. Одержувачами персональних даних за
дорученням Контролера будуть, зокрема: суб’єкти, що надають кур’єрські послуги, хостинг -

провайдери електронної пошти та серверів, зовнішні кадрові та бухгалтерські послуги, компанії,
що надають телефонні та SMS-послуги, постачальники ІТ-послуг, при чому такі організації
опрацьовують дані на підставі договорів, укладених з Контролером, та лише відповідно до
вказівок Контролера.
Контролер не планує передавати персональні дані одержувачам за межами Європейської
економічної зони (ЄЕЗ) або Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) [крім Швейцарії], тобто
третім країнам.
Твої права
Хочемо проінформувати про право на:
⎯ доступ до вмісту Твоїх даних, виправлення, видалення або обмеження їх обробки;
⎯ відкликання у будь-який момент згоди, наданої на опрацювання персональних даних.
Відкликання згоди не впливає на законність їх попереднього опрацювання;
⎯ заперечення проти опрацювання персональних даних у тій мірі, в якій основою для
опрацювання персональних даних є законний інтерес Контролера;
⎯ перенесення персональних даних, тобто отримання інформації від Контролера про
опрацьовані персональні дані, у структурованому, загальновживаному, машиночитаному
форматі, у тій мірі, в якій дані опрацьовуються з метою укладання та виконання договору або
на підставі згоди.
Для того, щоб скористатися своїми правами, звернися безпосередньо до Контролера, контакт
якого був наданий вище.
Безпека Твоїх даних є нашим пріоритетом, однак, якщо Ти вирішиш, що обробляючи Твої
персональні дані, ми порушуємо положення RODO, Ти маєш право подати скаргу до Керівника
Управління з питань захисту персональних даних за адресою: вул. Ставки 2, 00-193 Варшава,
kancelaria@uodo.gov.pl.

