Заява про захист конфіденційності
MANN+HUMMEL серйозно ставиться до захисту даних, тому ми хотіли б пояснити в цій заяві, які персональні
дані ми обробляємо. Захист вашої конфіденційності - наш пріоритет, ми вважаємо, що дотримання суворих
правових положень, що стосуються захисту персональних даних, є очевидною справою. Захист даних
починається з прозорості. Тому наша мета - забезпечити, щоб ви завжди знали, в яких випадках ми зберігаємо
ваші персональні дані, як ми їх використовуємо, і як ви можете обмежити або навіть повністю запобігти їх
використання. Наша політика захисту персональних даних відповідає застосовним положенням про захист
персональних даних.
I. Адреса відповідальної організації
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
вул. Вроцлавська, 145
63-800 ГОСТИНЬ, ПОЛЬЩА
Тел. +48 65 572 89 00
II. Адреса Інспектора із захисту даних групи
У разі будь-яких питань щодо захисту персональних даних в MANN+HUMMEL, прохання звертатися до нашого
інспектору із захисту персональних даних:
data.protection.mhpl@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
вул. Вроцлавська, 145
63-800 ГОСТИНЬ, ПОЛЬЩА
III. Правова підстава обробки
Ми збираємо, обробляємо і використовуємо ваші персональні дані тільки тоді, коли це дозволено законом або
коли ви дали свою згоду.
В тому обсягу, в якому ми отримаємо згоду на обробку даних від суб'єкта даних, правовою основою для
обробки персональних даних є ст. 6 пар. 1 літ. а Регламенту ЄС про захист персональних даних ( «GDPR»).
При обробці персональних даних, необхідних для виконання договору, в якому одна зі сторін є суб'єктом
даних, ст. 6 пар. 1 літ. b) GDPR діє як юридична основа. Це також відноситься до всіх операцій обробки даних,
які необхідні для реалізації переддоговірних заходів.
В обсягу, в якому обробка персональних даних потрібна для виконання юридичного зобов'язання, якому
підлягає наша компанія, правовою основою є ст. 6 пар. 1 літ. c) GDPR. Як компанія, ми повинні дотримуватися
встановлених законом термінів зберігання даних, відповідно до Податкового кодексу Німеччини (АТ) і
Комерційного кодексу Німеччини (HGB).
У разі, коли обробка персональних даних є життєво важливим інтересом суб'єкта даних або іншої фізичної
особи, правовою основою є ст. 6 пар. 1 літ. d) GDPR.
Якщо обробка даних необхідна для забезпечення законних інтересів нашої компанії або третьої сторони, а
інтереси, основні права і свободи суб'єкта даних не перевищують першого зі згаданих, правовою основою є ст.

6 пар. 1 літ. c) GDPR.

IV. Отримувач даних
Місце обробки
Обробка і використання ваших даних відбувається переважно в Європейському Союзі / Європейській
економічній зоні (ЄС/ЄЕС). Як правило, не передбачається передача даних в країни, що не входять в ЄС.
Однак деякі процедури можуть зажадати обробки за межами ЄС/ЄЕС. У тій мірі, в якій MANN+HUMMEL
доручає обробку персональних даних постачальникам послуг (в країнах ЄС/ЄЕЗ або в країнах, що не входять в
ЄС), вживаються всі необхідні заходи для забезпечення відповідності обробки даних із законодавством про
захист даних.
V. Ваші права
Права суб'єкта даних
Якщо ваші персональні дані обробляються, ви є суб'єктом даних за змістом GDPR. Згідно ст. 12 і наст. GDPR,
ви маєте право отримувати інформацію від особи, відповідальної за ваші дані, які обробляються
MANN+HUMMEL, право виправляти дані, право обмежувати їх обробку, право на видалення даних, право на
отримання інформації, право на передачу даних, право виступати проти обробки даних, право відкликати згоду
на обробку даних і право не підлягати рішенню, що базується виключно на автоматизованій обробці даних.
Щоб скористатися своїми правами як суб'єкта даних, вам потрібно лише відправити листа електронною
поштою за адресою: rodo@mann-hummel-ft.com
Право подати скаргу до регулюючого органу
Незалежно від інших засобів правового або судового захисту, ви маєте право подати скаргу до регулюючого
органу, зокрема, в державі-члені, в якому ви проживаєте, де знаходиться місце роботи або де сталося
передбачуване порушення, якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує GDPR.
Регулюючий орган, якому адресована скарга, інформує заявника про статус і наслідки скарги, в тому числі про
можливість зробити правові заходи відповідно до статті 78 GDPR.
Ви можете вибрати регулюючий орган (стаття 77 GDPR). Наприклад, ви можете подати скаргу регулюючому
органу, відповідального за MANN+HUMMEL, в федеральному штаті Німеччини в Баден-Вюртемберзі.
VI. Право на зміну
Ми залишаємо за собою право вносити зміни в цю заяву про конфіденційність відповідно до закону.

VII. Веб-сайти MANN+HUMMEL FT Poland:

http://filtron.eu
http://wixeurope.com
http://mann-hummel-ft.pl
http://academy.filtron.eu/
http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl
http://partner.filtron.pl
http://russia.filtron.eu
http://belarus.filtron.eu
http://partnerby.filtron.eu
http://moldova.filtron.eu

http://moldova-ru.filtron.eu
http://partnermd.filtron.eu
http://wix.ua
http://akciya.wix.ua
http://partner.wix.ua
http://hero.wixeurope.com

Дані, що стосуються використання
Коли ви відвідуєте наш корпоративний сайт, загальна інформація зберігається в файлі журналу. Це служить
тільки системним цілям. Збережені дані про використання не зберігаються разом з іншими персональними
даними. При кожному доступі до веб-сайту зберігаються такі дані:
•

Анонімна IP-адреса

•

Дата і година читання

•

Ім'я файлу, що читається

•

Повідомлення про те, чи було читання успішним (код стану)

•

Обсяг переданих даних

•

Веб-сайт, на якому було надано доступ

•

Опис використовуваного типу браузера

•

Використовувана операційна система
Вищевказані дані не передаються третім сторонам, не проводиться також ніякий інший аналіз, якщо немає
для цього правового зобов'язання.
Корпоративний веб-сайт використовує такі файли cookie, інструменти відстеження і скрипти для аналізу
вашого відвідування1:

•

Технічно необхідні файли cookie

•

Файли cookie для аналізу

•

Google Analytics

•

Відстеження інформаційного бюлетеня

1В

залежності від їх типу ви можете в будь-який час відключити файли cookie, інструменти відстеження і

скрипти. Більш детальну інформацію з цього питання можна знайти в розділі VIII.
На нашому сайті є так звані соціальні закладки. Більш детальну інформацію з цього питання можна знайти в
розділі IX.

Контакти
Після того, як ви з нами зв'яжетеся, ми зберігаємо ваші дані для обробки вашого запиту, а також в разі
подальшого листування. Коли ваша заява буде повністю оброблена, ці дані повністю видаляються. Винятком є
ситуація, при якій дані підлягають встановленому законом періоду зберігання даних або іншому конкретному
зобов'язанню з зберігання.

Інформаційний бюлетень
Можна підписатися на безкоштовний інформаційний бюлетень, завдяки якому ви можете дізнатися про
оновлення та пропозиціях продуктів. У цьому процесі нам передається адреса електронної пошти, яку ви
вказали. Ваші персональні дані обробляються в процесі реєстрації, щоб відправити бюлетень.
Після реєстрації в інформаційному бюлетені ви отримаєте повідомлення з підтвердженням для підтвердження
підписки. Ми зберігаємо ваш IP-адресу та дату реєстрації. Зберігання використовується тільки як доказ у разі,
коли третя особа зловживає адресою електронної пошти та реєструється для отримання інформаційного
бюлетеня без відома власника цієї адреси.
Ви можете в будь-який час відкликати свою згоду на зберігання своїх даних. Відкликання згоди може бути
здійснено за посиланням в самому інформаційному бюлетені. Після того, як згоду буде відкликано, дані будуть
видалені. Після цього ви більше не будете отримувати бюлетень.
Щоб ми краще розуміли, як використовується наш інформаційний бюлетень, ми оцінюємо вашу поведінку як
користувачів при відправці інформаційного бюлетеня. Однак це робиться тільки з використанням псевдонімів.
Більш детальну інформацію про відстеження бюлетенів можна знайти в розділі IX. Файли cookie, відстеження,
плагіни і скрипти - літера b) Відстеження бюлетеня.
Інформація про заявника(http://mann-hummel-ft.pl)
Ми обробляємо ваші персональні дані в обсязі, необхідному для реалізації процесу подачі заявки. Заявку
також можна представити в електронному вигляді. Ці дані будуть використовуватися виключно для цілей,
пов'язаних з обробкою заявки, і не будуть передані третім сторонам. Слід пам'ятати, що незашифровані
повідомлення не відправляються з захищеним доступом.
Категорії даних, які ми обробляємо, такі:
•

Основні дані заявника (ім'я, прізвище, адреса, посада)

•

Кваліфікаційні дані (супровідний лист, CV/резюме, попередні місця праці, професійна кваліфікація)

•

Посилання та сертифікати (дані про результати, дані оцінки тощо)

•

Дані для входу (e-mail, пароль)

Якщо ви подали заявку на певну посаду, а ця посада більше не доступна або ми вважаємо, що ви маєте
кваліфікацією, яка краще підходить для іншої посади, ми хотіли б відправити вашу заявку в інший відділ
компанії. З цією метою ми повинні отримати вашу згоду.
Після закінчення процесу подачі заявки ваші персональні дані будуть видалені, якщо ви виразно не попросите
зберегти ваші дані протягом певного періоду часу або якщо ви уклали договір. Правовою основою є ст. 6 пар. 1
літ. a), b) і f) GDPR і § 26 Закону про захист особистих даних Німеччини (BDSG).
Електронне навчання
Особи, які бажають отримати сертифікат, що підтверджує успішне закінчення модуля електронного навчання,
доступного в academy.fitlron.eu або institute.wixeurope.com, повинні надати наступні дані:
•

звання, ім'я, прізвище,

•

адреса,

•

номер телефону,

•

адреса електронної пошти.

Дані, які ви надали для отримання сертифіката, будуть збиратися, зберігатися і, якщо
це буде необхідно, передаватися організаціям, задіяним виключно для цієї мети. Не здійснюється збір,
зберігання,
зміна або передача інших даних.
VIII. Файли cookie, відстеження та скрипти
a.

Файли cookie

Опис і обсяг обробки даних
Щоб зробити наш сайт більш привабливим для відвідувачів і надати можливість використовувати певні функції,
ми застосовуємо на різних сайтах файли cookie. Це невеликі текстові файли, які зберігаються на вашому
кінцевому пристрої. Деякі з файлів cookie, які ми використовуємо, видаляються після завершення сеансу
браузера, тобто після закриття браузера (так звані сеансу cookie). Інші файли cookie залишаються на вашому
кінцевому пристрої і дозволяють нам повторно розпізнавати браузер при наступному відвідуванні (так звані
постійні файли cookie). Файли cookie не можуть використовуватися для доступу до інших файлів на вашому
комп'ютері або для вказівки адреси електронної пошти.
Більшість браузерів налаштовані на автоматичне отримання файлів cookie. Якщо ваш браузер має
налаштування cookie за умовчанням, всі процеси будуть виконуватися у фоновому режимі, непомітно. Однак
ви можете змінити ці настройки. Ви можете налаштувати свій браузер для отримання інформації про
зберігання файлів cookie та приймати рішення про їх прийняття в окремих випадках або таким чином, щоб
прийняття файлів cookie виключалося на загальних умовах або в особливих обставинах.
Однак деякі веб-сайти (в тому числі і наші) не можуть використовуватися правильно без файлів cookie, так як
вони необхідні для таких процесів, як розміщення замовлень.
Технічно необхідні файли cookie
Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити наш сайт більш зручним для користувача. Багато елементів
нашого веб-сайту вимагають, щоб після зміни веб-сайту також можна було визначити браузер, з якого був
отриманий доступ.
Файли cookie зберігають і передають такі дані:
1. Налаштування мови
2. Дані для входу
Файли cookie для аналізу
Ми також використовуємо файли cookie на нашому веб-сайті для аналізу поведінки користувачів в Інтернеті.
Завдяки цьому можуть бути передані такі дані:
1. Введені слова для пошуку
2. Частота перегляду
3. Використання функцій веб-сайту
Дані, зібрані таким чином, підлягають псевдонімізаціі в ході технічного процесу. Це означає, що вже неможливо
зіставити дані з користувачем, що входить на веб-сайт. Ці дані не зберігаються разом з іншими персональними
даними користувача.

Коли користувачі входять на наш сайт, інформаційний банер повідомляє їх про використання файлів cookie
для цілей аналізу і посилається на цю заяву про конфіденційність. У цьому контексті також вказується
інформація про те, що в налаштуваннях браузера можна відключити збереження файлів cookie.

Правова основа для обробки даних
Правова основа для обробки персональних даних за допомогою файлів cookie - ст. 6 пар.1 літ. f) GDPR.
Мета обробки даних
Метою використання файлів cookie з технічної точки зору є спрощення використання нашого веб-сайту
користувачами. Багато функції не можуть бути надані без файлів cookie. Вони вимагають повторного
розпізнавання браузера після зміни сторінки.
Нам потрібні файли cookie для наступних цілей:
1.

Прийняття налаштувань мови

2.

Збереження виразів пошуку

Призначені для користувача дані, зібрані технічно необхідними файлами cookie, не використовуються для
створення профілю користувача.
Аналітичні файли cookie використовуються для поліпшення якості нашого сайту і його вмісту. Аналітичні файли
cookie надають нам інформацію про те, як використовується наш сайт, що дозволяє нам постійно
вдосконалювати нашу пропозицію.
На цьому етапі необхідно більш детально описати точну мету аналітичних файлів cookie.
Ця мета також є законним інтересом в обробці персональних даних відповідно до ст. 6 пар. 1 літ. f) GDPR.
Час зберігання і можливість відкликання згоди і видалення даних
Файли cookie зберігаються на вашому комп'ютері і відправляються нам з вашого комп'ютера. Таким чином,
користувач має повний контроль над використанням файлів cookie. Ви можете відключити або обмежити
передачу файлів cookie, змінивши вигляд веб-браузера. Файли cookie, які вже були збережені, можуть бути
видалені в будь-який час. Цей процес може бути автоматизований. Якщо файли cookie відключені для нашого
веб-сайту, може виявитися, що не всі функції на веб-сайті можуть бути повністю використані.
b.

Відстеження

Відстеження інформаційного бюлетеня
Щоб ми краще розуміли, як використовується наш інформаційний бюлетень, ми оцінюємо вашу поведінку як
користувачів при відправці інформаційного бюлетеня. З цією метою електронні повідомлення, що
відправляються нами, містять так звані веб-маяки, також відомі як пікселі відстеження. Це піксельні графічні
файли, які підключаються до нашого сайту і, як результат, дозволяють нам аналізувати вашу поведінку як
користувачів. Це можливо завдяки використанню веб-маяків, які призначені вашу адресу електронної пошти і
підключені до вашого ідентифікатора. Вони також містяться в посиланнях, включених в інформаційний
бюлетень.
Отримані таким чином дані використовуються для створення профілю користувача, який дозволить нам краще
адаптувати інформаційний бюлетень до ваших конкретних інтересів. Коли ви читаєте наш інформаційний

бюлетень, ми записуємо, які посилання ви натискаєте і використовуєте цю інформацію, щоб визначити ваші
особисті інтереси. Ми поєднуємо ці дані з вашими діями на нашому веб-сайті.
Ви можете заперечити проти використання цього відстеження в будь-який час, натиснувши на спеціальне
посилання, прикріплене до кожного листа. Інформація зберігається до тих пір, поки ви підписуєтеся на
розсилку новин. Після скасування підписки дані зберігаються в статистичних цілях тільки в анонімній формі.
Ця форма відстеження також неможлива, якщо за замовчуванням ви відключили перегляд зображень в своєму
поштовому клієнті. В цьому випадку інформаційний бюлетень не буде повністю відображатися, а деякі функції
можуть не працювати. Якщо ви вручну включіть все зображення, буде запущена функція відстеження, описана
вище.

Google Analytics
На цьому веб-сайті використовується Google Analytics, веб-аналітичний сервіс Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, США, «Google»). Використання включає режим роботи «Універсальна
аналітика». Це спрощує призначення даних, сеансів і взаємодій між кількома пристроями для псевдонімного
ідентифікатора користувача, таким чином, аналіз активності користувачів на різних пристроях.
Google Analytics використовує файли cookie, щоб допомогти сайту проаналізувати, як користувачі взаємодіють
з сайтом. Інформація, згенерована файлами cookie про ваше використання цього веб-сайту, зазвичай
передається на сервер Google в США і зберігається там. Оскільки анонімність IP-адрес працює на цьому вебсайті, Google скоротить вашу IP-адресу в державах-членах ЄС або інших країнах, які є учасниками Угоди про
Європейський економічний простір. Тільки у виняткових випадках повна IP-адреса буде відправлена на сервер
Google в США і там скорочена. IP-адреса, що передається вашим браузером в контексті Google Analytics, не
пов'язана з іншими даними Google. За запитом оператора цього веб-сайту Google аналізує використання вами
цього веб-сайту для складання звітів про активність на ньому і надання оператору веб-сайту подальших
послуг, пов'язаних з цим сайтом і використанням Інтернету. Ця мета також є для нас законним інтересом щодо
обробки даних. Правова основа використання Google Analytics - § 15 п. 3 Закону Німеччини про Телемедіа
(TMG) і ст. 6 пар 1 літ. f) GDPR. Дані, надіслані нами, які пов'язані з файлами cookie, логінами (наприклад,
ідентифікатором користувача) або рекламними ідентифікаторами, автоматично видаляються через 26 місяців.
Дані, термін зберігання яких закінчився, автоматично видаляються один раз на місяць. Більш детальну

інформацію про умови використання та захисту даних можна знайти на вебсайті https://www.google.com/analytics/terms/de.html
або https://policies.google.com/?hl=de.

Вимкнути Google Analytics
Додаткова інформація про використання даних Google для рекламних цілей і можливість настройки і
відкликання згоди користувача доступна на веб-сайті Google:
•

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ («Використання Google даних при відвідуванні вебсайтів або додатків наших партнерів»)

•

http://www.google.com/policies/technologies/ads («Використання даних для рекламних цілей»)

•

http://www.google.de/settings/ads («Управління інформацією, яку Google використовує для показу реклами»)

•

http://www.google.com/ads/preferences/ («Визначити, які реклами Google буде відображувати»)

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
Разом з компанією Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, США, ми працюємо в
області інтернет-маркетингу, щоб довідатися, чи впізнав користувач Інтернету про наш веб-сайті через
рекламу Google. Google використовує файли cookie, збережені на вашому комп'ютері, які дозволяють
аналізувати використання веб-сайту. Файли cookie встановлюються на так зване відстеження конверсій після
натискання на рекламу, розміщену Google. Ці файли cookie закінчуються через 30 днів і не використовуються
для цілей персональної ідентифікації. Якщо ви хочете відключити файли cookie, які використовуються для
відстеження конверсій, ви можете налаштувати браузер на блокування файлів cookie з домену
googleadservices.com. Щоб повністю заборонити виконання коду JavaScript з Google, ви можете встановити
блокувальник JavaScript (напр. www.noscript.net або www.ghostery.com). Якщо ви хочете дізнатися більше про
ці методи або про те, що ви можете зробити, щоб Google не використовував цю інформацію, натисніть на
посилання нижче: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.
Google:
На нашому сайті знаходиться код JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, США (далі: Google). Якщо ви включили JavaScript у своєму браузері і не встановлювали блокувальника
JavaScript, ваш браузер швидше за все відправить ваші персональні дані в Google. Щоб повністю заблокувати
виконання коду JavaScript з Google, ви можете встановити блокувальник JavaScript
(напр. www.noscript.net або www.ghostery.com).
Google Video:
На нашому сайті знаходиться код JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, США (далі: Google Video). Якщо ви включили JavaScript у своєму браузері і не встановлювали
блокувальника JavaScript, ваш браузер швидше за все відправить ваші персональні дані в Google Video.
Більше інформації можна знайти в заяві про конфіденційність даних Google
Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Щоб повністю заблокувати виконання коду JavaScript з
Google Video, ви можете встановити блокувальник JavaScript (напр. www.noscript.net або www.ghostery.com).
gstatic:
На нашому сайті знаходиться код JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, США (далі: Google). Якщо ви включили JavaScript у своєму браузері і не встановлювали блокувальника
JavaScript, ваш браузер швидше за все відправить ваші персональні дані в Google. Щоб повністю заблокувати
виконання коду JavaScript з Google, ви можете встановити блокувальник JavaScript
(напр. www.noscript.net або www.ghostery.com).

YouTube:
Наша онлайн-пропозиція використовує відео-платформу YouTube, яка надається YouTube, LLC, 901 Cherry
Ave. San Bruno, CA 94066, США ( "YouTube"). YouTube - це платформа для відтворення аудіо- та відеофайлів.
Якщо ви ввійдете на відповідну сторінку нашої пропозиції, вбудований плеєр YouTube підключиться до

YouTube, щоб відео або аудіофайл можна було завантажити і відтворювати. Під час цього процесу дані також
передаються YouTube як відповідального органу. Ми не несемо відповідальності за обробку цих даних
YouTube.
Додаткова інформація про масштаби та цілі зібраних даних, подальшу обробку і використання даних YouTube,
ваші права і вибраних параметрах захисту даних міститься в політиці конфіденційності YouTube. Більш

детальну інформацію з цього питання можна знайти в декларації про конфіденційність даних YouTube
(http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Щоб повністю заблокувати виконання коду JavaScript з YouTube, ви
можете встановити блокувальник JavaScript (напр. www.noscript.net або www.ghostery.com).

