
Ознайомтесь будь ласка з тим, як ми обробляємо ваші персональні дані. Документ також 
включає важливу інформацію про ваші права, включаючи право відмовити в обробці 
ваших персональних даних. 

Хто обробляє ваші дані та як ви можете звернутися до нас? 

Контролером є Creative Dock AT GmbH, ID № 519386d, із зареєстрованим офісом за 
адресою Landstraßer Hauptstraße 14-16, 1030 Відень, Австрія, в особі керуючого директора 
Ігоря Пржеровського. Ви можете зв’язатися з нами за вказаною вище адресою або 
електронною поштою privacy@creativedock.cz 

Чому і як ми працюємо з вашими даними? 

Ми працюємо з вашими даними для наступних цілей: 

(1) Дослідження зацікавленості у пропозиції товару, а саме  мобільного додатку банку для 
підприємців та фрілансерів 

(2) Надсилання новин із пропозиціями щодо наших інших  послуг (пряма реклама): 

Ми - компанія, яка розвиває інноваційні послуги, і відповідно до ст. 6 п. 1 літ. з GDPR наш 
законний інтерес інформувати вас про новини, над якими ми працюємо, щоб мати 
можливість надсилати вам пропозиції щодо інших наших послуг або запитувати вас про 
інтерес до наших пропозицій. Для цього ми використовуємо інформацію, яку ви надаєте 
нам у запиті на послугу. Якщо ви користуєтесь або цікавитесь нашими іншими послугами 
або відповіли на наші дослідження, ми також використаємо інформацію про ваші 
уподобання стосовно інших наших пропозицій,для того, щоб надіслати вам новини. На 
основі всіх даних, що підлягають обробці, ми вирішуємо, які пропозиції ми будемо вам 
надсилати. Ви можете в будь-який час заперечити проти використання ваших даних для 
цієї мети. Ви можете або позначити відповідне поле у запиті на послугу ,скасувати 
підписку за посилання в електронній пошті з новинами, або ви можете надіслати нам 
електронний лист, у якому ви зазначите, що не погоджуєтесь на надсилання новини. У цих 
випадках ми припиняємо обробляти ваші дані для надсилання  новини. 

Cookies 

Під час відвідування веб-сайту ми також зберігаємо, так звані, файли cookie на вашому 
комп’ютері. Сookie - це не погана річ. Файли cookie - це невеликі текстові файли, які 
зберігаються на вашому жорсткому диску і через які певна інформація надходить до місця, 
де  встановлюється файл cookie. Файли cookie не можуть запускати програми або 
передавати віруси на ваш комп'ютер. Вони служать для того, щоб зробити Інтернет 
послуги більш зручним для користувачів та ефективним в цілому. 

Цей веб-сайт використовує два типи файлів cookie, які ми хотіли б коротко пояснити: 
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З одного боку, ми використовуємо файли cookie, які автоматично видаляються, як тільки 
ви закриваєте браузер після відвідування веб-сайту (так звані перехідні файли cookie). 
Зокрема, до них відносяться сесійні файли cookie . Вони зберігають, так званий, ID сесії, 
за допомогою якого до спільної сесії можуть бути включені різні запити вашого браузера. 
Це дозволяє розпізнати ваш комп'ютер, коли ви знову повернетесь на наш веб-сайт . 
Сесійні файли cookie видаляються, при виході з веб-сайту, або при закритті браузера. 

Ми також використовуємо файли cookie, які не видаляються щоразу, коли ви закриваєте 
веб-браузер, а  через певний проміжок часу (так звані стійкі файли cookie). Точний час 
може змінюватись в залежності від файлів cookie, але вони ніколи не залишаються на 
вашому комп’ютері довше двох місяців. Постійно здійснюються атаки на веб-сайти в 
інтернеті .Тому ми використовуємо файли cookie для виявлення та запобігання таких атак. 
Правовою основою для переробки є ст. 6 п. 1, літ. Е з GDPR. Ви можете видалити файли 
cookie в налаштуваннях конфіденційності вашого браузера в будь-який час. 

Ви також можете налаштувати веб-браузер відповідно до своїх побажань та, наприклад, 
відмовляються приймати сторонні файли cookie, такі як YouTube або всі файли cookie. Ви 
можете дозволити певні файли cookie в нашому банерному меню: необхідні, аналітичні, 
маркетингові чи інші. Необхідно зазначити, що ви не зможете використовувати всі функції 
нашого веб-сайту з технічних причин. 

Як довго ми обробляємо ваші дані 

Ми обробляємо ваші особисті дані протягом часу, строго необхідного для виконання 
вищезазначених цілей. 

Ми будемо працювати з вашими даними максимум 2 роки. Ми негайно припинимо 
обробляти ваші дані та видалимо їх, якщо ви відмовитесь отримувати новини до того 
часу. 

Кому ми можемо передати ваші дані? 

Ми можемо передати ваші дані процесорам, які надають нам ІТ, маркетинг та інші служби 
підтримки. У цьому випадку ваші персональні дані обробляються лише в ЄС, де 
забезпечується їх захист. 

Ми також обробляємо дані в країнах за межами Європейського економічного простору 
("ЄЕП"). Зокрема, це стосується: 

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043,, США 

Для США Європейська Комісія ухвалила рішення 12 липня 2016 року про те, що 
відповідно до регламентів EU-US Privacy Shield існує відповідний рівень захисту даних (ст. 
45 GDPR). Google Inc. сертифікована компанія EU-US Privacy Shield. 



Google Analytics 

Ми також використовуємо інструмент для веб-аналітики - Google Analytics. Google оцінює 
поведінку користувачів на цьому веб-сайті від нашого імені. Щоб ми могли знати, як довго 
відвідувач перебуває на нашому веб-сайті та на яких сторінках він був. Таким чином, ми 
можемо визначити, які сайти є популярними, та які ми маємо вдосконалити. Також можна 
створити псевдонімні профілі користувачів. Для цих цілей Google також користується 
файлами cookie, які використовуються для передачі інформації про використання на 
сервер Google у США. Однак, перед цим  ваша IP-адреса скорочується на нашому 
веб-сайті за допомогою спеціального сценарію (останні цифри видаляються). Скорочена 
IP-адреса передається на сервери Google у США, і більше не може бути пов’язана з вами. 
Google також скоротить IP-адресу, але лише у виняткових випадках у Сполучених Штатах. 
Як правило, скорочення відбувається на серверах у межах ЄС чи інших договірних держав 
Європейського економічного простору. За даними Google, повна IP-адреса не 
об'єднується з іншими даними, які Google має про вас. 

Ми хотіли б звернутися до політики конфіденційності Google для отримання детальної 
інформації. 

Ви можете запобігти збереженню файлів cookie в Google Analytics, заборонивши 
налаштування файлів cookie в налаштуваннях вашого веб-браузера чи додатка. У 
сучасних браузерах та пристроях це можна зробити лише для платформи. Для точних 
налаштувань, будь ласка, зверніться до  служби підтримки вашого провайдера браузера 
чи смартфона. Є також два інші способи, за допомогою яких ви можете заборонити Google 
Analytics зберігати файли cookie. По-перше, ви можете завантажити та встановити 
безкоштовний плагін для браузера. Однак, це працює лише в тому випадку, якщо ви 
відвідуєте сторінку за допомогою браузера настільних ПК. Якщо ви відвідуєте нас з 
мобільного браузера, ви теж можете відмовитись від файлів cookie , що також запобігає 
відстеженню. Але пам’ятайте, що вам потрібно буде робити це знову на кожному пристрої, 
який ви використовуєте для відвідування нашого сайту, а також, час від часу, повторно 
видаляти файли cookie. 

Які ваші права? 

Законодавчі положення щодо захисту персональних даних гарантують вам різні 
безкоштовні права у сфері захисту даних: Наскільки це гарантується регламентами щодо 
захисту даних - зокрема GDPR 

[Посилання:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&fr
om=CS] - ви можете отримати інформацію про обробку ваших персональних даних, 
виправлення, обмеження або вимагати видалення ваших персональних даних, 
заперечувати проти обробки даних або користуватись своїм правом на портативність 
даних. Щоб скористатися будь-яким із цих прав, зв’яжіться з нами за вищезазначеними 



контактними даними – найкраще буде надіслати нам електронний лист на 
privacy@creativedock.cz, і ми будемо раді допомогти вам у реалізації  ваших прав. Ви 
також маєте право подати скаргу до контролюючого органу із захисту даних. 

У деяких випадках обробку ваших особистих даних ми базуємо на балансі інтересів. 
Наприклад, якщо у нас є вагомі причини обробляти ваші дані, але обробка не є абсолютно 
необхідною для виконання з вами договору. У цих випадках ви можете заперечити проти 
обробки. Виконуючи таке заперечення, ми просимо вас пояснити причини, чому ми більше 
не можемо обробляти ваші особисті дані. У випадку ваших обґрунтованих заперечень, ми 
дослідимо ситуацію і  припинимо або відрегулюємо обробку даних, або ж обґрунтуємо 
наші законні причини, на підставі яких ми продовжимо обробку даних. 

Зміни до  Політики Конфіденційності 

Ми завжди оновлюємо декларацію про захист даних. Таким чином, ми залишаємо за 
собою право час від часу змінювати її та не відставати від змін у зборі, обробці чи 
використанні ваших даних. Це поточна версія декларації про захист даних від 12 червня 
2018 року 

Станом на 16 червня 2018 року 

 


