
 
Нижчезазначена інформація дозволить Вам ознайомитися з питанням обробки персональних 

даних клієнтів інтернет-магазину Born2Be (надалі іменується: «Магазин»), які підписалися на 

послугу розсилки, суб’єктом, який здійснює управління Магазином. 

 
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] (надалі іменується: «Азагруп»). 
 
Які дані ми будемо обробляти? 

 
Для того, щоб підписатися на послугу розсилки, необхідно, щоб Ви надали нам свою адресу 

електронної пошти, а також інформацію, яка стосується Вашої статі. Надання даних є 

добровільним, однак це є умовою для отримання повідомлень. 

 
Додатково повідомляємо, що ми надаємо Вам можливість отримувати розсилку у вигляді SMS-

повідомлень. В цьому випадку, ми будемо обробляти Ваш номер телефону, вказаний при 

підписці на послугу розсилки. Номер телефону буде використаний для відправки SMS-

повідомлень, які міститимуть інформацію про спеціальні пропозиції та акції, які зокрема будуть 

знаходитись в повідомленнях відпавленних на електронну пошту. Зазначення номера телефону 

не є обов'язковим, але необхідним для того, щоб отримувати SMS-повідомлення. 

 
Які положення закону регламентують обробку персональних даних? 

 
Питання захисту персональних даних з 25 травня 2018 року регулюється так званими 

положеннями 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). 

 
З якою метою і на якій підставі ми обробляємо дані? 
 
Ваші дані оброблятимуться в цілях прямого маркетингу. Підставою для обробки є ст. 6 ч. 1 п. b 

GDPR (ЗПЗД), прийняття Правил послуги розсилки. 
 
Хто буде мати доступ до Ваших даних? 
 
Одержувачами Ваших персональних даних будуть суб'єкти, які надають нам послуги у сфері е-

mail-маркетингу, які надають нам доступ до простору на диску хмарного сховища даних. 

 
Скільки часу ми будемо зберігати Ваші дані? 
 
Ваші дані будуть зберігатися до моменту Вашої відмови на послугу розсилки або отримання від 

Вас інформації про припинення нами реалізації маркетингових дій в формі розсилки (в 

залежності від того, яка з зазначених обставин матиме місце раніше). 



 
Які у Вас права? 

 

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

також право вимагати обмеження обробки і перенесення даних. 

 

Ви можете в будь-який момент відкликати надану Вами згоду на послугу розсилки. Однак це не 

вплине на законність обробки, яку ми здійснили на підставі Вашої згоди до її відкликання. 

Форма відкликання маркетингових згод або відмови від послуги розсилки ви можете знайти за 

посиланням: https://born2be.ua/newsletter/send-link Ви також можете зв'язатися з нами по 

електронній пошті INFO@BORN2BE.UA 

 

У будь-який момент Ви можете заперечити проти обробки персональних даних у 

маркетингових цілях (включаючи профілювання), в тій мірі, в якій обробка пов'язана з таким 

прямим маркетингом. 

 

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

скаргу керівнику Управління з питань захисту персональних даних РП. 

 

Чи будемо ми передавати Ваші дані за межі ЄЕЗ? 

 

У зв'язку з тим, що ми використовуємо віртуальні диски і пошту Gmail, Ваші дані можуть бути 

передані за межі Європейської економічної зони. Підставою для передачі даних є рішення 

Європейської комісії від 12 липня 2016 р., в якому йдеться про відповідний рівень захисту 

даних у програмі «Щит конфіденційності» («Privacy Shield»). 
 

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

Європейської економічної зони. Якщо щось зміниться 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. 
 

Вміст нашої послуги розсилки розподіляється автоматично в залежності від Вашої статі. 
 

Інспектор з питань захисту персональних даних 
 

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

електронної пошти iod@azagroup.eu 

https://born2be.com.ua/newsletter/send-link
https://born2be.com.ua/all-rules

