
Шановний користувач, 
 
У зв'язку з початком застосування від 25 травня 2018 року т.зв. «GDPR (ЗПЗД)», тобто 

Постанови Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року «Про захист 

фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких 

даних» і скасування Директиви 95/46/EC (Загальне положення про захист даних), ми хочемо 

надати Вам інформацію про обробку персональних даних у зв'язку з використанням веб-сайту 

магазину Born2be (далі «Сайт»). Нам також необхідно отримати Вашу згоду на використання 

деяких файлів cookies. 
 
Хто є адміністратором Ваших персональних даних? 

 
Адміністратором Ваших персональних даних є Акціонерне товариство «Азагруп» [Azagroup 

Spółka Akcyjna] з місцезнаходженням у місті Варшава (поштовий індекс: 02-681) за адресою: 

Ал. Висьцігова 6 [Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa] (далі: «Азагруп»). 
 
Які персональні дані ми обробляємо і з якою метою? 

 
Сайт використовує файли cookies, тому щоразу, коли Ви заходите на наш сайт, ми збираємо 

дані, що охоплюють Ваш унікальний ідентифікатор. До моменту, поки Ви не створите 

обліковий запис на сайті, не зробите покупки без реєстрації або не використаєте іншу форму, 

доступну на сайті, ми не зможемо встановити Вашу особу. 

 
Детальну інформацію про файли cookies, які ми використовуємо, можна знайти в нашій 

політиці сookies, натиснувши на посилання https://born2be.ua/pdf/uk/cookies.pdf 
 
Ми використовуємо файли cookies для: 
 
a. проведення досліджень, пов'язаних з переміщенням користувачів на Сайті; 
 
b. підтримки сеансу після входу в систему, щоб Вам не доводилося повторно вводити Ваші дані 

для входу після переходу на окремі підсторінки; 
 
c. адаптації контенту, представленого на сайті, до Ваших вподобань; 
 
d. ретаргетингу нашої реклами, тобто надання Вам контенту про нас в рекламних мережах. 
 
Для проведення аналізу, пов'язаного з переміщенням Користувачів, ми використовуємо 

інструмент Google Analytics, що надається компанією Google Ilc. з місцезнаходженням у США 

(далі «Google»). Google не отримуватиме доступу до жодних інших даних, які дозволять йому 

встановити Вашу особу. 

 
Якщо Ви хочете заблокувати файли cookies, Ви можете в будь-який момент змінити 

налаштування свого браузера. Детальну інформацію про це Ви можете знайти за посиланням 

https://born2be.ua/pdf/uk/cookies.pdf Блокування файлів cookies може привести до того, що деякі 

з функцій веб-сайту не працюватимуть належним чином. Якщо Ви хочете заблокувати тільки 

використання Ваших даних в Google Analytics, Ви можете скористатися інструментом, що 

надається Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Ми також можемо збирати навігаційні дані про Вас, тобто інформацію про посилання, на які Ви 

вирішили перейти або інші Ваші дії на веб-сайті магазину (ці дані надалі іменуються 

«Навігаційні дані»). Навігаційні дані будуть зібрані для аналізу Вашої діяльності, Ваших 
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вподобань, а також для створення Вашого профілю, який дозволить нам персоналізувати 

контент, представлений на веб-сайті магазину. Цей профіль також включатиме дані, які Ви 

надаєте нам під час реєстрації або в процесі використання функцій Вашого облікового запису. 

 

Інформація про обробку даних у зв'язку зі здійсненням покупок через веб-сайт, реєстрацією 

облікового запису або використанням інших форм буде представлена Вам в ході цих дій. Ця 

інформація також буде завжди доступна на веб-сайті - https://born2be.ua/all-rules 
 

Які положення закону регламентують обробку персональних даних? 

 

Підставою для обробки у випадку використання файлів cookies для аналізу активності 

Користувачів, підтримки сесії, адаптації контенту, представленого на сайті, до Ваших 

вподобань, є стаття 6 ч. 1 п. f GDPR (ЗПЗД), тобто обробка, необхідна для цілей, пов'язаних із 

законними інтересами, які реалізовуються компанією «Azagroup». Наш законний інтерес 

полягає у забезпеченні оптимізації та покращенні функціональності магазину, підвищенні 

привабливості нашої пропозиції, а також у забезпеченні можливості адаптувати пропозицію 

магазину до вподобань клієнтів магазину. Підставою для обробки у випадку використання 

файлів cookies для ретаргетингу реклам є ст. 6 ч. 1 п. а GDPR (ЗПЗД), тобто Ваша згода, яку Ви 

надаєте, авторизуючись на веб-сайті без зміни налаштувань веб-браузера. 
 

Хто отримує доступ до Ваших даних? 

 

Одержувачами Ваших персональних даних є: суб’єкт, який надає нам інструменти для аналізу 

активності користувачів, рекламні мережі, з якими ми співпрацюємо, суб’єкти, які надають нам 

доступ до своїх серверів. Однак, ці суб’єкти не отримують даних, які дозволять їм встановити 

Вашу особу. 
 

Скільки часу ми будемо зберігати Ваші персональні дані? 

 

В області використання файлів cookies в цілях аналізу активності, підтримки сесії або 

коригування змісту представлених на Сайті для Ваших уподобань, ми будемо зберігати дані 

протягом періоду, в якому ці послуги будуть надані, а також, в обґрунтованих випадках, після 

завершення їх надання, але тільки якщо це дозволено або вимагається згідно з чинним 

законодавством (наприклад, обробка в статистичних цілях або в цілях розслідування 

претензій). У цьому випадку дані будуть оброблятися тільки протягом часу, необхідного для 

реалізації відповідних цілей. 

 
В області таргетингу реклами, дані будуть нами оброблені до моменту відкликання згоди на 

обробку файлів cookie (відкликання згоди полягає в зміні параметрів Ваших файлів cookie у 

браузері, який ви використовуєте) 
 

Які у Вас права? 

 

Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право виправляти їх та видаляти, а 

також право вимагати обмеження обробки. 

 

Якщо обробка здійснюється на підставі наших законних інтересів, Ви також можете 

заперечувати проти обробки даних (включаючи профілювання) з причин, пов'язаних із Вашою 

особливою ситуацією. 



Ви можете в будь-який момент відкликати свою згоду на використання файлів cookies, 

змінивши налаштування браузера. Однак, це не вплине на законність обробки, яку ми 

здійснили на підставі Вашої згоди до її відкликання. 

 

Якщо Ви вирішите, що обробка персональних даних суперечить закону, Ви можете подати 

скаргу керівнику Управління з питань захисту персональних даних. 
 

Чи будемо ми передавати Ваші дані за межі ЄЕЗ? 

 

У зв'язку з тим, що ми використовуємо інструмент Google Analytics, співпрацюємо з 

рекламними мережами, дані можуть бути передані за межі Європейської економічної зони. 

Підставою для передачі даних у всіх випадках є належний захист даних шляхом використання 

безпеки, необхідної адміністратором, і застосування Стандартних договірних положень. 

 

У Якщо б Ви хотіли отримати копію даних, які були передані, просимо зв'язатися з нами по 

електронній пошті INFO@BORN2BE.UA 

 

На даний момент ми не плануємо передавати Ваші дані в іншому обсязі за межі Європейської 

економічної зони. Якщо щось змінитися у цьому питанні, актуальна інформація буде доступна 

на веб-сайті https://born2be.ua/all-rules 
 

Чи під час обробки даних прийняття рішень буде відбуватися автоматично? 

 

В процесі обробки даних прийняття рішень, які б призвели до юридичних наслідків по 

відношенню до Вас чи іншим чином впливали б на Вас, не буде відбуватися автоматично. 

 

Однак ми можемо створювати профілі користувачів, котрі використовують веб-сайт магазину, 

щоб персоналізувати контент, представлений на сайті (як описано в попередніх частинах цієї 

інформації). 

 

Перш ніж користуватися сайтом, ознайомтеся також з нашою Політикою Cookies 

https://born2be.ua/pdf/uk/cookies.pdf Пам'ятайте, що у випадку, якщо Ви не хочете, щоб ми 

використовували файли cookies, Ви можете будь-коли змінити налаштування свого 

браузера. 
 

Інспектор з питань захисту персональних даних 

 

Ми призначили інспектора по захисту даних, до якого Ви можете звернутися за адресою 

електронної пошти iod@azagroup.eu 
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