
РЕЗЮМЕ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

Це резюме Політики щодо персональних даних UAB Gera dovana (далі – «ми» або «Контролер даних») призначена для того, щоб поінформувати Вас про 
суттєві принципи того, як Контролер даних здійснює опрацювання Ваших персональних даних, які отримуються під час відвідування Вами нашого інтернет-
сайту, участі в проєкті LT ♥ UA або підтримці ділових відносин з нами іншим чином.  
Цілі опрацювання даних  
Опрацювання здійснюється в наступних цілях: 

- Надання інформації, пов'язаної з послугами / товарами та діяльністю підприємства; 
- Адміністрування замовлень на послуги та товари; 
- Підтримка звичайних ділових відносин. 

Юридичні підстави для опрацювання даних 
Опрацювання Ваших персональних даних здійснюється на підставі однієї або декількох підстав для правомірного опрацювання: виконання вимог правових 
актів; виконання договору з Вами; наші законні інтереси, якщо тільки Ваші приватні інтереси не мають переважної сили. 
Опрацювання яких Ваших даних ми здійснюємо? 
Контролер даних здійснює опрацювання тієї інформації про Вас, яка необхідна для надання вам послуг / товарів. Інформація, яку ми збираємо 
безпосередньо від Вас, буде очевидною з обставин або контексту. Наприклад: для надання послуг ми здійснюємо опрацювання такої Вашої інформації: 
ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, телефон, дані способу оплати й дані, пов'язані з оплатою, такі як номер банківського рахунку.  
Кому ми передаємо Ваші персональні дані? 
Ми можемо передавати Ваші персональні дані підприємствам, які надають послуги на наше прохання (процесорам даних), і підприємствам групи Gera 
dovana. 
У які країни передаються Ваші персональні дані? 
Іноді у нас може виникнути потреба передати Ваші персональні дані в інші країни. У таких випадках ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб 
забезпечити безпеку персональних даних, які ми передаємо. 
Що ми робимо, щоб захистити вашу інформацію? 
Ми впровадили розумні та належні фізичні та технічні заходи, щоб захистити Вашу інформацію. Однак не забувайте про те, що хоча ми й вжили належних 
заходів для захисту Вашої інформації, жоден сайт, операція, що виконується через інтернет, комп'ютерна система або бездротовий зв'язок не є повністю 
безпечними, тому абсолютна безпека неможлива. 
Скільки часу ми будемо зберігати Ваші персональні дані? 
Ваші персональні дані ми будемо зберігати стільки, скільки потрібно для досягнення поставленої мети. Після досягнення поставленої мети Ваші 
персональні дані будуть стерті, за винятком тих випадків, коли правові акти зобов'язують нас зберігати інформацію, або дані можуть бути необхідними для 
проведення досудового розслідування, проте в будь-якому випадку термін зберігання буде не більше 10 років. Після закінчення цього терміну дані будуть 
стерті таким чином, щоб їх неможливо було відновити. 
Ваші права 
Ви маєте право ознайомитися зі своїми даними й з тим, як здійснюється їх опрацювання; вимагати виправлення або, беручи до уваги мету опрацювання 
персональних даних, доповнювати неповні персональні дані; у певних випадках, право вимагати знищення своїх даних; у певних випадках, право вимагати 
обмеження опрацювання персональних даних; у певних випадках, право на переносимість даних; право не погоджуватися на опрацювання персональних 
даних, коли це відбувається на підставі Вашої згоди або відповідно до наших законних інтересів. Ви також маєте право подати скаргу до Державної інспекції 
із захисту даних, якщо вважаєте, що Ваші права були порушені. 
Реквізити Контролера даних: 

UAB Gera dovana, код юридичної особи: 301075902, адреса: Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius, Lietuva / Литва, тел. +370 52 052 099; ел. пошта: 
info@geradovana.lt, ел. пошта співробітника з питань захисту даних: dap@geradovana.lt. 

 

Більш детальну інформацію про опрацювання Ваших персональних даних Ви можете знайти та з повною версією Політики щодо персональних даних 
можете ознайомитися тут: https://www.geradovana.lt/apie/apsipirkimas/privatumo-politika  
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