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1. Вступ
Ця Політика конфіденційності є додатковою до «Політики 
ділової етики – захист даних» GXO Logistics, Inc. Вона 
поширюється на компанію GXO Logistics, Inc, у тому числі на 
її філіали, підрозділи та інші оперативні структури (спільно 
іменовані «GXO», «Ми» або «Компанія»). Усі директори, 
службовці та співробітники GXO, а також треті особи, що 

діють від нашого імені, зобов’язані дотримуватися вимог 
даної політики та несуть за це відповідальність.

2. Визначення
У таблиці нижче наведено значення слів та скорочень,  
що використовуються в цій Політиці.
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Автоматизована 
система прийняття 
рішень (ADM)

У разі, якщо рішення приймається виключно за допомогою автоматизованої системи обробки, у тому 
числі профілювання, що породжує юридичні наслідки або має значний вплив на особу. Загальним 
регламентом про захист даних заборонено використання автоматизованої системи прийняття рішень, 
за винятком випадків, коли дотримано певних умов, але не автоматизованої системи обробки.

Автоматизована 
система обробки

Будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних, що передбачає використання 
персональних даних для оцінювання певних особистих аспектів особи, зокрема для аналізу та 
прогнозування аспектів, що стосуються ефективності роботи, економічної ситуації, стану здоров’я, 
особистих переваг, інтересів, надійності, поведінки, місцеперебування або пересувань особи. 
Профілювання – це приклад автоматизованої обробки.

Персонал компанії Усі співробітники, працівники, підрядники, працівники, надані агентствами, консультанти, директори, 
члени та інші особи.

Згода
Згода, що має бути добровільною, конкретизованою та інформованою, а також однозначно 
характеризувати бажання суб’єкта персональних даних у вигляді заяви або чіткої позитивної дії, 
означає згоду на обробку персональних даних, пов’язаних із ними.

Контролер даних

Особа або організація, що визначає, коли, чому і як буде здійснюватись обробка персональних даних. 
Вона несе відповідальність за встановлення практики і політики, що будуть відповідати положенням 
Загального регламенту про захист даних. GXO є контролером усіх персональних даних, що стосуються 
персоналу GXO, а також персональних даних, що використовуються GXO в комерційних цілях.

Суб’єкт персональних 
даних

Жива, ідентифікована особа або особа, що підлягає ідентифікації, персональними даними якої Ми 
володіємо. Суб’єктами персональних даних можуть бути місцеві жителі або громадяни будь-якої іншої 
країни, які матимуть законні права стосовно своїх персональних даних.

Оцінювання впливу  
на конфіденційність  
даних (DPIA)

Інструменти та засоби оцінювання, які використовуються для виявлення та зменшення ризиків,  
що виникають у ході обробки даних.

ЄЕЗ: 28 країн ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія

Загальний регламент 
про захист даних (GDPR):

Загальний регламент про захист даних ((EU) 2016/679). Персональні дані потрапляють під дію 
правових гарантій, представлених у GDPR.

Персональні дані:

Будь-яка інформація, що служить для ідентифікації суб’єкта персональних даних, або інформація про 
суб’єкт персональних даних, якого Ми можемо ідентифікувати (прямо чи побічно), використовуючи лише 
ці дані або поєднуючи їх з іншими ідентифікаторами, які ми обробляємо або до яких маємо розумний 
доступ. До персональних даних належать чутливі персональні дані та псевдонімізовані персональні 
дані, але вони не містять у собі знеособлених даних або даних, що ідентифікують особу, яку було 
тимчасово видалено. Персональні дані можуть бути фактичними, наприклад, ім’я, електронна адреса, 
місцеположення або дата народження, або являти собою думку про дії чи поведінку конкретної особи.

Витік персональних даних

Будь-яка дія або упущення, що становить загрозу для безпеки, конфіденційності, цілісності чи 
доступності персональних даних або фізичних, технічних, адміністративних чи організаційних засобів 
захисту, які використовуються Нами або нашими постачальниками послуг, що є третіми особами, для 
їхнього захисту. Утрата, несанкціонований доступ, розголошення або збір персональних даних  
є випадком витоку персональних даних.

Проєктована 
конфіденційність

Ефективне здійснення належних технічних та організаційних заходів з метою забезпечення 
дотримання положень GDPR.
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Повідомлення про 
порядок використання 
особистої інформації

Окремі повідомлення, у яких представлено інформацію, що може надаватися суб’єктам персональних 
даних у той час, коли Компанія збирає інформацію про них. Ці повідомлення можуть надаватися 
у формі загальних заяв про конфіденційність, що стосуються конкретної групи осіб, наприклад, 
повідомлення про порядок використання особистої інформації для співробітників або політика 
конфіденційності веб-сайту, або це можуть бути окремі одноразові заяви про конфіденційність,  
що містять інформацію про обробку, призначену для конкретної мети.

Обробка або 
Обробляти

Будь-яка дія, що передбачає використання персональних даних. Сюди належить збір, запис, 
зберігання даних або проведення будь-якої операції чи набору операцій з даними, включаючи їхню 
організацію, зміну, відновлення, використання, розголошення, стирання чи видалення. Обробка 
також передбачає пересилання або передачу персональних даних третім особам.

Псевдонімізація або 
Псевдонімізувати

Заміна інформації, що прямо або побічно ідентифікує особу, одним чи більше штучними ідентифікаторами 
або псевдонімами для того, щоб особу, якій належать дані, не можна було ідентифікувати без 
використання додаткової інформації, що повинна зберігатися в окремому та надійному місці.

Чутливі персональні дані:

Інформація, що стосується расового або етнічного походження, політичних поглядів, релігійних або 
подібних переконань, членства в профспілковій організації, стану фізичного та психічного здоров’я, 
сексуального життя, сексуальної орієнтації, біометричних або генетичних даних, а також персональні 
дані щодо карних злочинів і судимості.

3. Сфера дії
Дана Політика конфіденційності визначає, яким чином 
GXO буде збирати та зберігати персональні дані своїх 
співробітників, працівників, клієнтів, постачальників та 
інших третіх осіб.

Цю Політику було розроблено з дотриманням положень 
Загального регламенту про захист даних (EU) 2016/679 
(«GDPR»), і вона поширюється на всі персональні дані 
(тобто інформацію, що стосується живих осіб або 
використовується для їх ідентифікації), які обробляються:

•   юридичними особами або організаціями, що 
знаходяться в ЄС, навіть якщо обробка здійснюється 
за межами ЄС; а також

•   організаціями та юридичними особами, що знаходяться 
за межами ЄС, якщо така організація або юридична 
особа збуває товари чи послуги особам у ЄС або бере 
участь у діяльності з моніторингу поведінки осіб у ЄС.

Вона поширюється на діяльність компанії GXO, пов’язану 
з її співробітниками, потенційними співробітниками, 
клієнтами, постачальниками та іншими третіми особами  
в ЄС, чиї персональні дані обробляються GXO.

Оскільки дана Політика відрізняється від «Політики 
ділової етики – Захист даних» GXO Logistics, Inc. або має 
більш суворі вимоги, ця Політика, а також вимоги GDPR 
матимуть переважаючу силу.

4. Відповідальність
Правильне управління даними є критично важливою 
умовою для збереження довіри всіх тих, із ким Ми 

маємо ділові стосунки. Захист конфіденційності та 
цілісності персональних даних є критично важливою 
відповідальністю, до якої Ми ставимося дуже серйозно.

Усі директори, службовці, співробітники GXO і треті 
особи, що діють від нашого імені, несуть відповідальність 
за дотримання положень даної Політики та зобов’язані 
здійснювати належні практичні заходи, процеси, контроль 
та навчання з метою дотримання цих положень.

Chief Compliance Officer (Начальник відділу контролю 
за дотриманням законодавства) несе відповідальність 
за здійснення нагляду за дотриманням положень цієї 
Політики конфіденційності та розробку відповідних 
політик і керівних указівок з конфіденційності. Звернутися 
до нього можна по електронній пошті: ethics@gxo.com

У ході цієї діяльності Chief Compliance Officer (Начальник 
відділу контролю за дотриманням законодавства) отримує 
підтримку від відділу конфіденційності. Звернутися до 
нього можна по електронній пошті: gdpr@gxo.com

У кожній країні або структурному підрозділі є призначена 
Уповноважена особа з питань конфіденційності. Про неї 
ви можете дізнатися від спеціаліста з кадрів у вашій країні.

У разі виникнення питань щодо управління персональними 
даними або дотримання вимог GDPR, будь ласка, зверніться 
до відділу конфіденційності або уповноваженої особи  
з питань конфіденційності у вашій країні.

Якщо ви вважаєте, що стався витік Персональних даних 
(див. розділ 8.2) або якщо ви отримали запит від Суб’єкта 
персональних даних на здійснення його прав (див. розділ 
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7), а також у разі виникнення питань, наведених у Додатку 
1, завжди звертайтеся до відділу конфіденційності або до 
Уповноваженої особи з питань конфіденційності у вашій країні.

5. Принципи захисту персональних даних
Під час обробки персональних даних ми повинні 
дотримуватися принципів захисту персональних даних.  
Ці принципи:

5.1. Законність, неупередженість і прозорість
Персональні дані мають оброблятися в законний, 
неупереджений і прозорий спосіб стосовно суб’єкта 
персональних даних.

5.2. Законність і неупередженість:
Ви можете збирати, обробляти персональні дані та 
обмінюватися ними лише в неупереджений і законний 
спосіб та з конкретними цілями. Такі обмеження мають на 
меті не перешкодити обробці, а забезпечити те, щоб Ми 
обробляли персональні дані неупереджено, не створюючи 
негативного впливу на суб’єкт персональних даних.

Ви можете обробляти персональні дані лише в законних 
цілях. Такі цілі перелічено в Додатку 2.

У разі, якщо згода суб’єкта персональних даних є законною 
підставою для обробки, то вона має бути беззаперечно 
вираженою, тобто суб’єкти персональних даних повинні 
чітко виражати свою згоду у вигляді заяви або шляхом 
встановлення галочки. Галочки за замовчуванням, 
мовчання та відсутність дій не служать підтвердженням 
згоди, вираженої суб’єктом персональних даних. 

5.3. Прозорість (оповіщення Суб’єктів персональних даних):
Згідно з GDPR контролери даних повинні надавати 
суб’єктам персональних даних детальну конкретну 
інформацію, незалежно від того, чи цю інформацію було 
отримано безпосередньо від суб’єкта персональних 
даних або з інших джерел, про те:

•  хто є контролером даних;

•  які персональні дані збираються;

•  яким чином та чому вони будуть оброблятися;

•  кому їх буде розголошено;

•  як ми будемо їх захищати;

•  упродовж якого часу ми будемо їх зберігати.

Ця інформація має надаватися у вигляді належних 
повідомлень про порядок використання особистої інформації.

Ми повинні надавати цю інформацію у вигляді повідомлень 
про порядок використання особистої інформації, що мають 
надсилатися відразу після того, як суб’єкт персональних 
даних вперше надасть свої персональні дані. Ці повідомлення 
мають бути компактними, прозорими, зрозумілими  
й легкодоступними, а також мають складатися простою  
та чіткою мовою для того, щоб суб’єкт персональних даних 
міг легко їх зрозуміти.

Вони містять персональні дані, які Ми збираємо з метою 
вирішення кадрових питань та працевлаштування.

5.4. Обмеження щодо цілей
Персональні дані мають збиратися лише для конкретних, 
чітких та законних цілей. Надалі вони не мають оброблятися  
в будь-який спосіб, який суперечитиме цим цілям.

Ви не можете використовувати персональні дані для нових, 
інших або несумісних цілей, окрім тих, що були розголошені 
після того, як їх було отримано вперше, за винятком 
випадків, коли ви повідомили суб’єкта персональних даних 
про нові цілі й він надав свою згоду в разі необхідності.

5.5. Мінімізація даних
Персональні дані мають бути достатніми, відповідними 
та обмежуватися інформацією, необхідною для тих цілей, 
для яких здійснюється їхня обробка.

Ви можете збирати лише ті персональні дані, які потрібні 
вам для виконання своїх посадових обов’язків: не збирайте 
зайві дані.

Після того як персональні дані стануть непотрібними для 
здійснення конкретних цілей, ви повинні прослідкувати 
за тим, щоб їх було видалено або знеособлено у 
відповідності до всіх чинних законів та інструкцій.
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5.6. Точність
Персональні дані мають бути точними та актуальними. У разі 
неточності їх слід негайно відредагувати або видалити. Ви 
повинні перевіряти точність персональних даних у момент 
їхнього збору, а також регулярно надалі. Ви повинні вживати 
всіх розумних заходів для руйнування або коригування 
неточних чи застарілих персональних даних.

5.7. Обмеження щодо зберігання.
Персональні дані не мають зберігатися у формі, що 
піддається ідентифікації, довше, ніж це необхідно для  
тих цілей, для яких здійснюється обробка даних.

Ви не повинні зберігати персональні дані у формі, що 
дозволяє виконати ідентифікацію суб’єкта персональних даних, 
довше, ніж це необхідно для законних ділових цілей або тих 
цілей, для яких вони збиралися від самого початку, у тому 
числі цілей, спрямованих на задоволення будь-яких законних 
вимог або вимог щодо бухгалтерського обліку чи звітності.

Компанія здійснюватиме політику та заходи зі зберігання, 
щоб забезпечити видалення персональних даних після 
закінчення розумного періоду, впродовж якого вони 
зберігалися для конкретних цілей, за винятком випадків, 
коли за законом ці дані мають зберігатися впродовж 
певного мінімального періоду.

5.8. Права та запити Суб’єкта персональних даних.
Персональні дані мають бути доступними для суб’єктів 
персональних даних, а суб’єкти персональних даних 
повинні мати дозвіл на здійснення певних прав щодо 
своїх персональних даних (Див. розділ 7 нижче).

5.9. Безпека, цілісність і конфіденційність.
Персональні дані мають оброблятися в такий спосіб, 
що забезпечуватиме їхню безпеку, з використанням 
належних технічних та організаційних заходів для того, 
щоб захистити їх від несанкціонованої або незаконної 
обробки, а також від випадкової втрати, руйнування або 
пошкодження. (Див. розділ 8 нижче).

5.10. Обмеження щодо передавання.
Персональні дані не мають передаватися до іншої країни 
без використання належних засобів захисту.  
(Див. розділ 10 нижче).

6. Звітність про обробку
Згідно з GDPR ми повинні вести повні й точні звіти в ході 
здійснення будь-яких операцій з обробки даних. Ви несете 
відповідальність за правильне ведення корпоративної 
звітності, що буде відображати наш процес обробки  
у відповідності до інструкцій Компанії з ведення звітності.

Ці звіти мають містити ім’я та контактну інформацію 
контролера даних, чіткий опис типів персональних даних, 
типів суб’єктів персональних даних, операцій з обробки, 
цілей обробки, третіх осіб, які отримують персональні дані, 
місць зберігання персональних даних, операцій з передачі 
персональних даних, строку зберігання персональних 
даних та опис заходів безпеки, що здійснюються на місці.

Управління звітами про обробку даних здійснюється 
відділом конфіденційності. Однак ви несете відповідальність 
за надання допомоги відділу конфіденційності в оформленні 
та веденні звітів про обробку даних у разі необхідності,  
а також ви повинні повідомляти відділ конфіденційності про 
будь-яку нову операцію з обробки або зміни в цих операціях.

7. Права та запити Суб’єкта персональних даних
Особи, чиї персональні дані Ми обробляємо, називаються 
Суб’єктами персональних даних згідно з GDPR. Суб’єкти 
персональних даних мають права щодо того, як Ми 
обробляємо їхні Персональні дані. Ці права перелічено  
в повному обсязі в Додатку 3.

Якщо ви отримали запит від Суб’єкта персональних 
даних, пов’язаний з обробкою його даних, ви повинні 
дотримуватися Порядку доступу суб’єкта до персональних 
даних і зареєструвати цей запит у відділі конфіденційності, 
а також в Уповноваженої особи з питань конфіденційності 
у вашій країні, надіславши повідомлення на електрону 
адресу: gdpr@gxo.com. В електронному листі вкажіть назву 
Personal Data Subject Access Request (Запит на доступ 
суб’єкта персональних даних).

Відділ конфіденційності надасть вам консультацію та 
допомогу щодо відповіді на запит. Відповідь на запити на 
доступ Суб’єкта до персональних даних має надаватися 
впродовж 30 календарних днів. Ви повинні провести 
ідентифікацію особи, яка запитує дані на підставі одного 
з прав, перелічених вище (не дозволяйте третім особам 
схиляти вас до розголошення персональних даних без 
належної авторизації).

6  |  © GXO, 2021. Усі права збережено



7  |  © GXO, 2021. Усі права збережено

Політика ділової етики
Конфіденційність

8. Безпека
8.1. Технічні та організаційні заходи безпеки
Ми повинні вжити належні технічні та організаційні заходи 
безпеки, щоб забезпечити надійний захист наших систем 
обробки персональних даних, а також дотримання принципів 
обробки даних. Рівень необхідної безпеки має передбачати 
сучасні технології, вартість реалізації, а також характер, сферу 
дії та мету обробки. До таких заходів можуть належати:

•   знеособлення або псевдонімізація та шифрування 
персональних даних;

•   можливість забезпечити конфіденційність, цілісність, 
доступність та стійкість систем і служб обробки;

•   можливість підтримки та відновлення доступності  
й доступу до персональних даних;

•   процес регулярного тестування, аналізу та оцінювання 
ефективності Персональних даних. Ви повинні 
дотримуватися вимог Політики інформаційної  
безпеки GXO стосовно Персональних даних.

8.2. Повідомлення про витік даних
Згідно з GDPR Контролери даних повинні повідомити  
про будь-який витік персональних даних відповідний орган 
контролю, а в деяких випадках і Суб’єкта персональних даних 
упродовж 72 годин після того, як стало відомо про витік.

Витік персональних даних – це дія або упущення, що 
призводить до втрати або несанкціонованого доступу, 
розголошення чи збору Персональних даних.

Ми вжили відповідні заходи, спрямовані на вирішення 
проблем, що стосуються будь-якого підозрілого витоку 
персональних даних, і повідомлятимемо суб’єкти 
персональних даних або будь-який орган контролю в тих 
випадках, коли нас до цього зобов’язуватиме закон.

Якщо ви знаєте або підозрюєте, що стався витік 
персональних даних:

•   Негайно повідомляйте про витік, що стався, або можливий 
витік, на електрону пошту gdpr@gxo.com. Будь ласка, 
вкажіть тему свого електронного листа Suspected Personal 
Data Breach (Можливий витік персональних даних).

•   Зверніться до Відділу конфіденційності та Уповноваженої 
особи з питань конфіденційності у вашій країні.

•  Не намагайтеся вирішити цю проблему самостійно.

•   Збережіть усі докази, що можуть свідчити про 
потенційний витік персональних даних.

9. Проектована конфіденційність та оцінювання 
впливу на конфіденційність даних (DPIA)
Під час обробки персональних даних ми повинні вживати 
заходи для проектованої конфіденційності шляхом 
здійснення належних технічних і організаційних заходів, 
наприклад, псевдонімізації, у ефективний спосіб з метою 
забезпечення дотримання принципів конфіденційності даних.

Ви повинні оцінити, яких заходів для проектованої 
конфіденційності може бути вжито по відношенню до всіх 
програм, систем та процесів з обробки персональних 
даних, враховуючи наступні критерії:

(a) сучасну технологію;

(б) вартість реалізації;

(в)  характер, сферу дії, контекст і цілі обробки;

(г)  пов’язані з мінливою правдоподібністю та серйозністю 
ризики для прав і свобод суб’єктів персональних даних, 
що виникають у ході обробки.

Контролери даних повинні також проводити оцінювання 
впливу на конфіденційність даних (DPIA) стосовно високих 
ризиків під час обробки, а також під час впровадження 
основної системи або ділових перетворюючих програм, 
що передбачають обробку персональних даних. Вам 
необхідно звернутися до відділу конфіденційності, щоб 
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з’ясувати, чи потрібно проводити DPIA у разі, якщо ви 
здійснюєте ці операції.

Детальну інформацію про DPIA представлено в Додатку 4.

10. Обмін даними та обмеження щодо передачі
Персональні дані можуть передаватися третім особам 
лише за умови використання засобів захисту та на 
підставі договірних угод.

10.1. Обмін даними в межах Групи компаній GXO
Ви можете обмінюватися персональними даними, якими 
Ми володіємо, з іншими співробітниками, агентами або 
представниками Групи GXO, у тому числі наших філіалів  
і нашої головної холдингової компанії разом з її філіалами, 
лише за умови, що одержувач потребує цю інформацію 
для виконання своїх посадових обов’язків.

Для передачі персональних даних у межах Групи GXO Ми 
маємо угоду про обмін внутрішньогруповими даними, яка 
регулює такі передачі, навіть якщо вони здійснюються за 
межами ЄС компаніям GXO у США. Якщо ви отримали 
запит на передачу інформації за межі ЄС до країни, що  
не знаходиться в США, ви повинні звернутися до  
відділу конфіденційності.

10.2. Обмін даними з Третіми особами
Ви можете обмінюватися персональними даним, якими Ми 
володіємо, з третіми особами, що не входять до складу GXO, 
наприклад нашими постачальниками послуг, лише за умови, 
що вони потребують цю інформацію з метою надання послуг, 
а також у повному обсязі уклали письмовий договір, що 
містить положення про треті особи, погоджені з GDPR.

10.3. Передача даних за межі ЄС
GDPR обмежує передачу даних до країн за межами  
ЄЕЗ з метою забезпечити невразливість рівня захисту 
даних, що надається особам згідно з GDPR. Передача 
здійснюється, якщо персональні дані надсилаються  
з країни ЄС до країни, що знаходиться за межами ЄС.

Ви можете передавати персональні дані за межі ЄЕЗ 
лише за однієї з таких умов:

(а)  дані передаються до компанії GXO в США, і одержувач 
потребує ці персональні дані для виконання своїх 
посадових обов’язків, або

(б)  дані передаються третій особі, і ви отримали 
підтвердження від відділу конфіденційності про те, 
що застосовуються належні засоби захисту, та Суб’єкт 
персональних даних надав згоду на цю передачу після 
того, як його було проінформовано про всі потенційні 
ризики. Або передача є необхідною для однієї  
з цілей, визначених у GDPR, зокрема для виконання 
умов договору, укладеного між нами та суб’єктом 
персональних даних, з міркувань суспільних інтересів, для 
обґрунтування, подання чи оскарження судових позовів 
або для захисту життєво важливих інтересів Суб’єкта 
персональних даних у разі, якщо він не має фізичної або 
законної можливості надати Згоду, а в деяких випадках 
для захисту наших законних інтересів.

11. Навчання та контроль
Ми повинні забезпечити належне навчання усіх відповідних 
співробітників GXO, щоб гарантувати дотримання ними 
законів про конфіденційність даних. Ми також повинні 
регулярно перевіряти наші системи та процеси з метою 
оцінювання дотримання законодавства. Ви повинні пройти 
всі обов’язкові інструктажі із захисту даних.

Ви повинні регулярно перевіряти всі системи та процеси, що 
знаходяться під вашим контролем, з метою забезпечення 
дотримання положень Політики конфіденційності, а також 
слідкувати за тим, щоб застосовувалися належні засоби 
та елементи регулювання для забезпечення правильного 
використання та захисту персональних даних.

12. Послуги сторонніх компаній
Якщо Нам потрібно скористатися послугами третьої 
особи, наприклад, постачальника IT-послуг, або 
залучити до роботи постачальників хмарних послуг, 
що передбачатиме обробку персональних даних, це 
вимагатиме врахування аспектів щодо захисту даних. 
Зазвичай постачальники послуг виступають у якості 
обробників, і в цьому випадку необхідно укласти 
письмову угоду обробника.
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13. Автоматизована система обробки, профілювання, 
прийняття рішень та прямий маркетинг
GDPR встановлює суворі правила щодо автоматизованої 
системи обробки, прийняття рішень та профілювання. Ви 
можете здійснювати операції з автоматизованої обробки 
лише після консультації з відділом конфіденційності та 
проведення DPIA.

Аналогічно існують спеціальні правила щодо прямого 
маркетингу. Кампанії з прямого маркетингу мають 
здійснюватися лише після консультації з відділом 
конфіденційності та проведення DPIA.

14. Внесення змін до даного Стандарту конфіденційності
Ми зберігаємо за собою право вносити зміни до  
Політики конфіденційності в будь-який час без  
попереднього повідомлення.

Ця Політика конфіденційності не відміняє дії будь-яких 
національних законів і положень про захист даних, що 
застосовуються у країнах, у яких GXO здійснює свою 
діяльність, а певні країни можуть вносити зміни до даного 
Стандарту конфіденційності після надсилання запиту до 
відділу конфіденційності.

Останні зміни до цього Стандарту конфіденційності було 
внесено 2 серпня 2021 року.
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Додаток 1

Ви повинні завжди звертатися до відділу 
конфіденційності в таких випадках:

(a) якщо ви сумніваєтеся щодо законних підстав, виходячи 
з яких ви обробляєте Персональні дані, у тому числі 
законних інтересів, що використовуються Компанією  
(див. розділ 5 і Додаток 2);

(б) якщо вам потрібно посилатися на згоду або отримати 
її (див. розділ 5.2 і Додаток 2);

(в) якщо вам потрібно скласти повідомлення про порядок 
використання особистої інформації (див. розділ 5.3);

(г) якщо ви сумніваєтеся щодо строку зберігання 
персональних даних, що обробляються (див. розділ 5.7);

(ґ) якщо ви сумніваєтеся щодо того, які заходи безпеки 
та інші заходи потрібно здійснювати для захисту 
Персональних даних (див. розділ 8.1 нижче);

(д) якщо стався витік персональних даних (розділ 8.2);

(е) якщо ви сумніваєтеся щодо підстав, на яких 
передаються персональні дані за межі ЄЕЗ (див. розділ 10);

(є) якщо ви потребуєте будь-якої допомоги стосовно прав, 
якими користується Суб’єкт персональних даних (див. 
розділ 7 і Додаток 3);

(ж) якщо ви здійснюєте принципово нову операцію  
з обробки або змінюєте її, що передбачає проведення DPIA 
(див. розділ 9) або плануєте використовувати Персональні 
дані для цілей, відмінних від тих, для яких вони збиралися;

(з) якщо ви плануєте здійснювати операції, що 
передбачатимуть автоматизовану обробку, у тому числі 
профілювання або Автоматизоване прийняття рішень 
(див. розділ 13);

(и) якщо ви потребуєте допомоги щодо застосовного 
законодавства під час проведення операцій з прямого 
маркетингу, (див. розділ 13) або

(і) якщо ви потребуєте допомоги стосовно будь-яких 
договорів чи інших питань, пов’язаних з обміном 
Персональними даними з третіми особами, зокрема  
з нашими постачальниками (див. розділи 9 і 12).
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Додаток 2
GDPR дозволяє здійснювати обробку даних за конкретних 
умов, деякі з яких перелічено нижче:

(а) Суб’єкт персональних даних надав свою згоду;

Суб’єкт персональних даних надає згоду на обробку своїх 
персональних даних, якщо він чітко виражає її у вигляді заяви 
або позитивної дії. Згода вимагає певної підтверджуючої дії, 
тому мовчання, галочки за замовчуванням і відсутність дій 
не є достатніми умовами. Якщо згода надається в документі, 
що стосується іншого питання, то вона має оформлюватися 
окремо від інших питань.

Суб’єкти персональних даних повинні мати можливість 
з легкістю відкликати свою згоду на обробку в будь-
який час, і відкликання має набувати чинності негайно. 
Потреба в оновленні згоди може виникати в разі, якщо 
ви збираєтесь з іншою несумісною метою обробляти 
персональні дані, які не було розголошено після того,  
як суб’єкт персональних даних вперше надав згоду.

Зазвичай згода вимагається для обробки чутливих 
персональних даних, для автоматизованого прийняття 

рішень та для транскордонної передачі даних, окрім 
випадків, коли Ми можемо посилатися на інші законні 
підстави для обробки. Зазвичай ми посилаємося на інші 
законні підстави і не потребуємо згоди на обробку більшості 
типів чутливих даних. Якщо вимагається беззаперечна 
згода, ви повинні надіслати суб’єкту персональних даних 
повідомлення про порядок використання особистої 
інформації для отримання згоди.

(б) обробка є необхідною умовою для виконання 
договору, укладеного із суб’єктом персональних даних;

(в) для виконання наших обов’язків щодо  
дотримання законодавства;

(г) для захисту життєво важливих інтересів Суб’єкта 
персональних даних;

(ґ) для реалізації наших законних інтересів у цілях, які не 
пригнічуватимуть їх, оскільки обробка шкодить інтересам 
або фундаментальним правам та свободам Суб’єктів 
персональних даних. Цілі, з якими ми обробляємо 
персональні дані для законних інтересів, мають бути 
визначені в повідомленнях про порядок використання 
особистої інформації, що застосовуються.
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Додаток 3

Суб’єкт персональних даних має право:

(а) відкликати згоду на обробку в будь-який час;

(б) отримувати певну інформацію про операції з обробки, 
що здійснюються Контролером даних;

(в) вимагати доступ до своїх персональних даних, якими 
ми володіємо;

(г) не допускати використання нами його персональних 
даних для цілей прямого маркетингу;

(ґ) просити нас про стирання Персональних даних, 
якщо вони стали непотрібними для цілей, для яких вони 
збиралися чи Оброблялися, або виправляти неточні чи 
доповнювати неповні дані;

(е) обмежувати Обробку в певних ситуаціях;

(є) заперечувати проти Обробки, що здійснюється на 
підставі наших законних або суспільних інтересів;

(ж) вимагати копію угоди, згідно з якою персональні дані 
передаються за межі ЄЕЗ;

(з) заперечувати проти рішень, що базуються виключно на 
Автоматизованій обробці, у тому числі профілюванні (ADM);

(и) не допускати обробку, що з великою ймовірністю 
може завдати шкоди або страждання суб'єкту 
персональних даних чи іншим особам;

(і) отримувати повідомлення про витік персональних даних, 
що може спричинити високі ризики для його прав та свобод;

(ї) подавати скаргу до відповідного наглядового органу 
або органу влади і

(й) в окремих випадках отримувати свої Персональні дані 
або прохати про те, щоб вони передавалися третій особі 
в структурованому, загальноприйнятому  
та машиночитаному форматі.
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Додаток 4
Ви повинні звернутися до відділу конфіденційності 
для проведення DPIA, щоб обговорити отримані вами 
результати, у разі впровадження основної системи або 
ділових перетворюючих програм, що передбачають 
Обробку Персональних даних, а також:

(a) використання нових технологій (програм, систем чи 
процесів) або зміну технологій (програм, систем  
чи процесів);

(б) здійснення автоматизованої обробки, у тому числі 
профілювання та ADM;

(в) широкомасштабну обробку чутливих даних і

(г) широкомасштабний систематичний моніторинг 
загальнодоступних ділянок.

DPIA має передбачати:

(a) опис Обробки, її цілі та законні інтереси контролера 
даних, якщо доречно;

(б) оцінювання необхідності й пропорційності Обробки 
відносно її цілі;

(в) оцінювання ризиків для осіб і

(г) здійснення заходів із мінімізації ризиків і 
підтвердження дотримання законодавства.

Ви повинні дотримуватися порядку проведення  
DPIA, установленого Компанією, а також вимог  
щодо проєктованої конфіденційності.
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