
Відгуки про товари 

  

Інформація нижче має на меті роз’яснення питання обробки персональних даних осіб, 

що залишають відгуки на товари, придбані в інтернет-магазині born2be.ua 

(далі:”Магазин”), покупки в Магазині або Адміністратора як продавця.  

  

Хто є адміністратором Ваших особистих даних?  

 

Адмінінстратором Ваших особистих даних є Azagroup S.A (Azagroup АТ) з офісом в 

Польщі, м. Варшаві (02-681), алея Вищігова № 6 (далі: „Адміністратор”).  

  

Які дані будуть оброблюватись?  

 

Якщо Ви захочете залишити відгук про придбаний в Магазині товар, транзакцію, 

зроблену в магазині чи Адміністратора як продавця, потрібно буде подати Ваше ім’я та 

адресу електронної пошти. Обробці підлягатимуть також дані отримані нами у вигляді 

тексту відгуку. Подання таких даних є добровільним, але обов’язковим для додання 

відгуку.  

  

Які положення закону регламентують обробку персональних даних?  

 

Від 25.05.2018 року питання охорони особистих даних регулюється GDPR (ЗПЗД), тобто 

Розпорядженням Європейського парламенту і Ради Європи 2016/679 від 27.04.2016 року 

щодо охорони приватних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним обігом 

таких даних і директивою 95/46/WE (загальне розпорядження про охорону даних).  

  

Для чого і на яких підставах Ваші дані будуть оброблені?  

 

Ваші дані оброблюватимуться в рамках процесу додання Вашого відгуку на придбаний 

в Магазині товар, транзакції, реалізовані Магазином для Вас або Адміністратора, як 

продавця. Підставою для обробки є ст. 6 ч. 1 п. а GDPR (ЗПЗД), тобто Ваша згода, яку Ви 

надаєте свідомо, підчас додавання та відправки відгуку.  

  

Хто отримує доступ до Ваших даних?   

 

Одержувачами Ваших персональних даних є: суб’єкти, які надають нам послуги з 

дослідження рівня задоволення клієнтів, доступу до інформаційних систем, а також 

суб’єкти що надають послуги передачі відгуків з магазину born2be.ua до інших 

платформ, на яких можна ознайомитись з рецензіями нашого магазину і наших товарів, 

наприклад Google.  

  

 



Відгуки про товари 

Скільки часу ми будемо зберігати Ваші персональні дані?  

 

Ваші дані будуть зберігатись до моменту відміни Вами наданої згоди. Щоб відмінити 

згоду, сконтактуйтесь з нашим інспектором по захисту даних за адресою електронної 

пошти iod@azagroup.eu.  

  

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 з причин, пов'язаних із Вашою конкретною 

ситуацією. 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 віртуальні сервіси і диски, дані можуть бути 

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

рішення Європейської комісії від 12 липня 2016 року, в якому йдеться про відповідний 

рівень захисту даних у програмі «Щит конфіденційності».   

  

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.   

  

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

адресою електронної пошти iod@azagroup.eu   

   

mailto:iod@azagroup.eu

