
ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ТОВ 

"FM WORLD UKRAINE") (далі "FM Ukraine") 

FM UKRAINE захищає особисту інформацію та конфіденційність своїх клієнтів та 

користувачів веб-сайту https://ua.fmworld.com (далі - "сервіс"). Перш за все, ми 

дотримуємося законів про захист персональних даних, а також захищаємо Ваші дані з 

боку інформаційної безпеки. Ми надаємо Вам можливість змінювати та оновлювати 

вашу особисту інформацію в будь-який час, а також надаємо Вам поради та пояснення. 

FM UKRAINE не передає дані користувачів несанкціонованим суб'єктам. Персональні 

дані зберігаються на серверах і в захищених місцях, доступ до яких мають тільки 

уповноважені особи. 

Співробітники FM UKRAINE беруть участь у тренінгах із захисту персональних даних 

та управління інформаційною системою, а в компанії діють відповідні внутрішні 

документи, що регулюють процес захисту персональних даних. 

Цей сайт допоможе вам зрозуміти, як ми обробляємо і захищаємо Ваші персональні 

дані. 

МИ ДІЄМО ЗА ЗАКОНОМ 

FM UKRAINE дбає про безпеку персональних даних, зокрема захищає їх від 

несанкціонованого доступу. Крім того, FM UKRAINE забезпечує реалізацію 

повноважень, що випливають з: 

• регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 

року Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про 

вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46 / WE 

(далі - "RODO"), 

• закон від 18 липня 2002 р. Про надання послуг в електронному вигляді (Dz. U. nr 

144, poz. 1204 z zm), 

• закон від 10 травня 2018 р. Про захист персональних даних (Dz. U. nr 2018 

poz.1000 z zm.). 

ЗМІСТ: 

1. Хто несе відповідальність за ваші особисті дані? 

2. Як зв'язатися з адміністратором? 

3. Які персональні дані ми будемо обробляти? 

4. На якій підставі і з якою метою ми обробляємо ваші персональні дані? 

5. Які у вас права щодо обробки персональних даних? 

6. Обробка особливо захищених персональних даних. 

7. З ким ми ділимося вашими даними? 

8. Передача персональних даних в треті країни. 

9. Як довго ми зберігаємо ваші особисті дані? 

10. Автоматизоване прийняття рішень. 

11. Зміни Політики Конфіденційності. 

 



1. Хто несе відповідальність за ваші особисті дані? 

Адміністратором персональних даних Бізнес-Партнерів є КОМПАНІЯ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ FM World, розташована у Вроцлаві (51-129), 

вул.Жмігродзка 247, внесена до реєстру підприємців Національного судового реєстру, 

проведеного районним судом для Вроцлава-Фабричної у Вроцлаві, VI Економічний 

відділ Національного судового реєстру за № KRS: 0000411446, ІПН: 895-201-07-60, 

іменована надалі FM GROUP WORLD. 

Адміністратором персональних даних інших осіб, крім Бізнес-Партнерів, є FM World 

Ukraine компанія З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що базується у Вроцлаві, 

адреса: ul. Zmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, внесена до реєстру підприємців 

Національного судового реєстру, проведеного районним судом для Вроцлава-

Фабричної  у Вроцлаві, VI Економічний відділ Національного судового реєстру під 

номером KRS: 0000874226; ІПН: 8952225058, іменована надалі FM UKRAINE  

2. Як зв'язатися з адміністратором? 

З питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних адміністратором, будь 

ласка, зв'яжіться з уповноваженим із захисту даних FM GROUP WORLD наступним 

чином: 

a. звичайною поштою на адресу компанії FM WORLD sp. z o.o у Вроцлаві (51-129) 

на вул. Жмігродзькій 247, 

b. через виділену адресу електронної пошти: iod@fmworld.com 

3. Які персональні дані ми будемо обробляти? 

Адміністратор персональних даних буде обробляти наступні персональні дані: 

• Партнерський Номер (Номер Дистриб'ютора), 

• імена та / або назви компаній, 

• посвідчення особи 

• дата народження 

• дані для входу (ім'я користувача, ідентифікатор підключення та пароль) 

• платіжна інформація  

• адреса  

• номер телефону  

• адреса електронної пошти 

• адреса доставки, також обраний пункт прийому, 

• номер телефону замовника і одержувача посилки. 

 

4. На якій підставі і з якою метою ми обробляємо ваші персональні дані? 

FM UKRAINE обробляє персональні дані Бізнес-Партнерів за договором доручення 

обробки даних, укладеним з FM WORLD також для забезпечення належного надання 

послуг через сервіс та інші послуги, що надаються FM UKRAINE. Основою обробки 

персональних даних більшості випадків є згода суб'єкта даних або угода, укладена з FM 

UKRAINE. Підставою для обробки персональних даних можуть бути й інші 

передумови, викладені в статті 6 RODO. 



5. Які у вас права щодо обробки персональних даних? 

Відповідно до положень RODO у вас є численні права щодо ваших персональних 

даних. Нижче наводиться загальний опис ваших прав: 

a. право доступу до персональних даних-ви можете в будь-який час скористатися 

правом доступу до своїх даних. 

b. право на виправлення та доповнення персональних даних-ви маєте право вимагати 

від адміністратора негайного виправлення Ваших персональних даних, які є 

недійсними, а також вимагати доповнення неповних персональних даних. 

c. право на видалення персональних даних - ви маєте право вимагати від адміністратора 

негайного видалення ваших персональних даних в будь-якому з наступних випадків: 

• коли персональні дані більше не потрібні для цілей, в яких вони були зібрані або 

іншим чином оброблені, 

• коли суб'єкт даних відкликав свою згоду, на якій базується обробка, і не має 

інших правових підстав для обробки; 

• якщо ви заперечуєте проти обробки даних, згаданих в пункті e) нижче, і не існує 

повністю законних підстав для обробки цих даних; 

• коли персональні дані обробляються незаконно; 

• коли персональні дані повинні бути видалені для виконання юридичних 

зобов'язань, передбачених законодавством Європейського Союзу або польського 

законодавства; 

• коли персональні дані були зібрані у зв'язку з наданням послуг інформаційного 

суспільства. 

Однак адміністратор не зможе видалити ваші персональні дані в тій мірі, в якій їх 

обробка буде необхідна для: 

• здійснення права на свободу слова та інформацію; 

• виконання юридичного зобов'язання, що вимагає обробки відповідно до 

законодавства Європейського Союзу або польського законодавства; 

• встановлення, розслідування або захист претензій. 

d. право на обмеження обробки персональних даних - ви маєте право вимагати від 

адміністратора обмеження обробки даних у випадках, коли: 

• ви ставите під сумнів правильність персональних даних - на період, що дозволяє 

адміністратору перевірити правильність цих даних; 

• обробка є незаконною, і ви заперечуєте проти видалення персональних даних, 

вимагаючи натомість обмежити їх використання; 

• Адміністратор більше не потребує персональних даних для цілей обробки, але 

вони необхідні Вам для встановлення, розслідування або захисту претензій; 

• ви заперечуєте проти обробки, згаданої в п. e) нижче-до тих пір, поки не буде 

встановлено, чи є законні підстави на стороні адміністратора переважаючими 

над вашими підставами заперечення. 



e. право на заперечення-ви маєте право заперечувати проти обробки Ваших 

персональних даних, якщо Адміністратор обробляє ці дані в законних інтересах, тобто 

для обробки даних з метою прямого маркетингу. Контролер даних може не враховувати 

заперечення, якщо вони не доводять наявність дійсних законних підстав для обробки, 

які мають першорядне значення для ваших інтересів, прав і свобод, або підстав для 

встановлення, затвердження або захисту претензій; 

f. право на відкликання згоди-в тій мірі, в якій обробка Ваших персональних даних 

здійснюється на основі вашої згоди, ви маєте право відкликати згоду в будь-який час. 

Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі 

згоди до її відкликання; 

g. право на переносимість даних-в тій мірі, в якій ваші дані обробляються для 

укладення та виконання договору або обробляються на основі згоди, а обробка даних 

здійснюється автоматизованим способом-ви маєте право отримати від Адміністратора в 

структурованому, широко використовуваному машиночитаемом форматі ваші особисті 

дані, які ви надали до або під час співпраці з компанією. Ви також маєте право 

передавати ці персональні дані іншому адміністратору; 

h. право на скаргу - Ви маєте право подати скаргу на обробку персональних даних 

Адміністратором до наглядового органу, яким у Польщі є Президент Управління із 

Захисту Персональних Даних. 

Повноваження, зазначені в п. а) - g) вище ви можете зробити це, зв'язавшись з нашим 

Інспектором із Захисту Персональних Даних через: 

• звичайною поштою на адресу компанії „FM WORLD  sp. z o.o "  у Вроцлаві (51-

129) по вул. Жмігродзькій 247, 

• через виділену адресу електронної пошти: iod@fmworld.com 

6. Обробка особливо захищених персональних даних. 

Адміністратор не обробляє ваші персональні дані, які були б особливо захищені. 

7. З ким ми ділимося вашими даними? 

Ми можемо передавати вашу особисту інформацію наступним одержувачам або 

категоріям одержувачів даних: 

a. постачальникам послуг, які надають послуги від нашого імені або для нас. В 

угодах, що укладаються з такими постачальниками послуг, ми вимагаємо 

дотримання чинного законодавства Про захист персональних даних; 

b. якщо такий обов'язок випливає з обов'язкових положень законодавства, у 

необхідному обсязі й іншим третім особам, зокрема, уповноваженим державним 

органам. 

8. Передача персональних даних в треті країни. 

У разі передачі персональних даних третім країнам, тобто одержувачам, 

зареєстрованим за межами Європейської економічної зони або Швейцарії, в країнах, 

які, на думку Європейської комісії, не забезпечують достатнього захисту даних, 

компанія передає їх, використовуючи механізми, що відповідають чинному 

законодавству, які включають: 



1. "Стандартні договірні положення" ЄС, 

2. отримання сертифіката відповідності конфіденційності третьою стороною (якщо 

вона знаходиться в США), 

3. коли передача даних здійснюється в третю країну, щодо якої Європейська 

комісія на підставі рішення визначила, що третя країна відповідає відповідному 

рівню захисту. 

9. Як довго ми зберігаємо ваші особисті дані? 

Для отримання додаткової інформації про існуючі заходи безпеки, реалізовані 

компанією для забезпечення обробки персональних даних відповідно до чинних 

законів, а також про можливості отримання копії даних або про те, де дані будуть 

доступні, зв'яжіться з нами за адресою: ukraine@fmworld.com 

Адміністратор робить все можливе, щоб ваші персональні дані оброблялися адекватно і 

до тих пір, поки це необхідно для цілей, в яких вони були зібрані. Маючи це на увазі, 

Адміністратор зберігає ваші персональні дані протягом періоду, що не перевищує 

необхідного для досягнення цілей, для яких були зібрані дані, або, якщо необхідно, для 

дотримання чинного законодавства, зокрема, періоду виконання договору та строку 

позовної давності. 

10. Автоматизоване прийняття рішень.  

Адміністратор не здійснює автоматизоване прийняття рішень, у тому числі 

профілювання на основі наданих персональних даних. 

11. Зміни Політики Конфіденційності.  

Ця Політика Захисту Персональних Даних може бути змінена, зокрема, в тому випадку, 

якщо необхідність або обов'язок проведення таких змін обумовлені зміною чинного 

законодавства, включаючи зміни одержувачів даних. Особи, чиї дані обробляються 

відповідно до цієї політики захисту персональних даних, будуть повідомлені про її 

зміни завчасно. 

ЛОГІН І ПАРОЛЬ 

FM UKRAINE вживає технічних та організаційних заходів, метою яких є найкращий 

захист зібраних персональних даних від несанкціонованого доступу або неправильного 

використання несанкціонованими особами. 

МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

FM UKRAINE ретельно підбирає і застосовує технічні та організаційні заходи, що 

забезпечують захист персональних даних від їх незаконної обробки. До них відносяться 

внутрішні перевірки зібраних даних, процедури зберігання і обробки, а також фізичні 

заходи безпеки, спрямовані на захист від несанкціонованого доступу до систем, в яких 

ми зберігаємо персональні дані. FM UKRAINE веде документацію, що описує спосіб 

обробки персональних даних, а також технічні та організаційні заходи, що 

забезпечують захист оброблюваних персональних даних, відповідні загрозам і 

категоріям даних. 

ФАЙЛИ COOKIE 



Файли cookie - це текстова інформація, що надсилається сервером і зберігається на 

вашому комп'ютері або мобільному пристрої, надалі називається "кінцевим пристроєм", 

який ви використовуєте під час відвідування сайту. Ця технологія дозволяє залишити 

обрану інформацію про сторінку сайту у веб-браузері вашого кінцевого пристрою. 

Якщо ви не хочете отримувати файли cookie з сайту чи будь-якого іншого веб-сайту, ви 

можете змінити налаштування свого веб-браузера, щоб щоразу отримувати інформацію 

про файл cookie та мати можливість приймати або відхиляти його. Веб-браузери 

дозволяють блокувати файли cookie. Щоб змінити налаштування браузера та 

заблокувати файли Cookie, ви повинні використовувати інструкції, надані виробником 

браузера, встановленого на вашому кінцевому пристрої. 

Ми хотіли б повідомити вас, що видалення, блокування, обмеження отримання файлів 

cookie може призвести до збоїв у використанні веб-сайту, а в крайніх випадках навіть 

до повної неможливості використання деяких його функцій. 

У той же час ми повідомляємо вам, що в будь-який час ви можете змінити свої 

уподобання щодо файлів cookie, а також що в будь-який час ви можете видалити 

файли, збережені на вашому кінцевому пристрої. 

Незважаючи на вищесказане, під час вашої присутності на сайті сервісу FM UKRAINE 

також обробляє так звані експлуатаційні дані, зазначені в статті 18 (5) Закону від 18 

липня 2002 року Про надання послуг в електронному вигляді. Ці дані дозволяють нам 

знати, як кожен відвідувач сайту використовує наш веб-сайт. Експлуатаційні дані 

обробляються тільки в статистичних цілях. 


