
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

 
Адміністратором Ваших персональних даних, у зв’язку із підпискою на сторінку та 

Вашою активністю на нашій сторінці у соціальній мережі, є Акціонерне товариство 

«Azagroup» з місцезнаходженням у м. Варшава (02-681) Ал. Висьцігова, 6. 
 

З усіх питань, пов’язаних із захистом Ваших персональних даних, Ви можете зв’язатися 

з нашим Інспектором з захисту даних за наступною адресою електронної пошти: 
iod@azagroup.eu 

 

Ваші дані, які Ви нам передаєте добровільно, ми обробляємо у зв’язку із веденням 

сторінки, а також з метою інформування Вас про нашу діяльність, пропозиції, заходи, 

які ми організовуємо, та для контакту з Вами за допомогою доступних функцій 

(коментарі, чат, повідомлення). Ми також можемо обробляти дані з використанням 

файлів cookies, зокрема, для ведення аналітики і статистики, завдяки чому ми можемо 

постійно вдосконалювати нашу сторінку та адаптувати її роботу до вподобань 

користувачів. Ми також можемо використовувати Ваші дані для входу, такі як ім’я, 

прізвище, електронна адреса, у випадку, якщо Ви вирішите створити обліковий запис, 

використовуючи Ваш логін з соціальних мереж. 
 

Пам’ятайте, що надання персональних даних є добровільним і залежить від Вашого 

рішення. Однак, надання деяких персональних даних може бути обов’язковим, щоб ми 

могли відповісти на Ваше питання. 
 

Правовою підставою для обробки є ст. 6 ч. 1 літ. f GDPR, що дозволяє нам реалізувати наш 

законний інтерес, яким у цьому випадку є прямий маркетинг наших продуктів або послуг, 

а також ст. 6 ч. 1 літ. a (згода, виражена шляхом вподобання нашої сторінки). 
 

У зв’язку з тим, що ми використовуємо соціальні мережі, Ваші персональні дані 
можуть передаватися власникам соціальних мереж, зокрема: Facebook, LinkedIn, 
YouTube, Instagram, а також маркетинговим агентствам, які нас обслуговують. 

 

Постачальники Адміністратора знаходяться переважно в Польщі та інших країнах 
Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Деякі постачальники знаходяться за межами ЄЕЗ. 

Узв’язку з передачею даних Користувача за межі ЄЕЗ, Адміністратор подбав про те, 
щоб постачальники надали гарантію високого рівня захисту персональних даних. 
Підставою для передачі даних у всіх випадках є належний захист даних шляхом 
використання засобів захисту, необхідних адміністратором, і застосування Стандартних 
договірних положень. 

 

Ви маєте право вимагати від нас копію стандартних договірних положень, надіславши 
запит на електронну адресу Інспектора з захисту даних: iod@azagroup.eu 

 

Також може виникнути ситуація, коли ми будемо змушені передати Ваші персональні 

дані іншим суб’єктам господарювання – державним чи приватним, наприклад, на 

підставі чинного законодавства або рішення компетентного органу. Тим не менш, ми 

гарантуємо, що кожна вимога щодо надання доступу до персональних даних буде 

ретельно проаналізована, щоб не передати інформацію стороннім особам чи 

стороннім суб’єктам господарювання. 

Ми будемо зберігати Ваші дані протягом часу існування нашого законного інтересу, але 
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не довше, ніж протягом періоду, коли Ви підписані на нашу сторінку. 



Ви маєте право на доступ до своїх даних, вимагати їх спростування, видалення та 

обмеження обробки. Ви також можете в будь-який час подати заперечення проти 

обробки Ваших даних для маркетингових цілей або з причин, пов’язаних з Вашою 

особливою ситуацією. У випадку, якщо Ви вирішите, що Ваші персональні дані 

обробляються всупереч чинному законодавству, Ви можете також подати скаргу 

начальнику Управління з питань захисту персональних даних. 


