
Політика конфіденційності GOMEZ.PL 

Ми ретельно дбаємо про конфіденційність і безпеку Ваших даних, тому ми підготували Політику конфіденційності, яка 

описує, в який спосіб ми обробляємо ваші персональні дані. 

Хто ми? 

Адміністратором ваших персональних даних є компанія: 

GOMEZ Акціонерне Товариство 
вул. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznań, Польща 

KRS 0000934369 (реєстраційні акти зберігаються в окружному суді міста Poznań - Nowe Miasto i Wilda в Познані 8-й комерційний відділ - 

Національний судовий реєстр) | NIP 9721248769 | REGON 302694351 | статутний капітал 110 000 зл., сплачений повністю. 

 

Ви можете зв'язатися з нами: 

• електронною поштою: bok@gomez.pl 

• поштою: 
GOMEZ Акціонерне Товариство 

відділ обслуговування клієнтів 

вул. Diamentowa 9 

62-002 Suchy Las 

Польща/Poland  

 

Ви також можете зв’язатися з нашим спеціалістом із захисту даних: 

• електронною поштою: dataprotection@gomez.pl 

• за тел.: +48 61 222 91 12 

• поштою: 
GOMEZ Акціонерне Товариство 

Захист даних 

вул. Diamentowa 9 

62-002 Suchy Las 

Польща/Poland  

 

Для яких цілей ми обробляємо ваші дані? 

 

ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

Якщо ви робите замовлення в нашому інтернет-магазині, ми використовуємо ваші особисті дані, надані під час процесу замовлення, щоб 

обробити замовлення, дозволити вам оплатити замовлення та надсилати вам повідомлення про статус замовлення та доставку. 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою? 

• Прізвище та ім'я клієнта (обов'язково) 

• дані адреси (обов'язково) 

• електронна пошта (обов'язково) 

• телефон (обов'язково) 

• у випадку підприємців: назва компанії та NIP (обов’язково для підприємців) 

• адреса доставки (необов’язково) 

• якщо ви уповноважуєте іншу особу для відправлення замовлення: ім’я та прізвище відправника, його адресу та номер телефону 

(необов’язково) 

• Платіжні реквізити. 

Надання вищезазначених особистих даних, зазначених як обов’язкові, є добровільним, однак ненадання цих персональних даних 

унеможливлює виконання замовлення. Ненадання додаткових даних, визначених як необов’язкові, перешкоджає використанню 

додаткових опцій, для яких потрібні ці дані (наприклад, ненадання додаткових даних у вигляді іншої адреси доставки робить неможливим 

доставку замовлення за іншою адресою). 

На якій правовій основі ми обробляємо Ваші персональні дані? 

Правовою основою для нашої обробки цих даних є: 

• виконання укладеного з вами договору [ст. 6 сек. 1 л. b GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - у використанні даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання та дослідження рівня 

задоволеності клієнтів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - для цілей захисту інтересів/позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• виконання адміністратором обов'язків, що випливають із положень закону [ст. 6 сек. 1 л. c GDPR у зв’язку з з положеннями Закону про 

бухоблік] 

 

 



 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КЛІЄНТА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

Якщо ви погоджуєтеся з цим і створюєте обліковий запис клієнта, Gomez обробляє ваші особисті дані, надані у формі реєстрації 

облікового запису клієнта та на вкладці, що містить персональні дані клієнта в обліковому записі клієнта, щоб налаштувати та 

використовувати обліковий запис клієнта в нашому інтернет-магазині. 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою? 

• прізвище та ім'я клієнта (обов'язково) 

• електронна пошта (обов'язково) 

• у випадку підприємців: назва компанії та NIP (обов’язково для підприємців) 

• дані адреси (необов’язково) 

• адреса доставки (необов’язково) 

• додаткові адреси електронної пошти (необов'язково) 

• телефон (необов’язково) 

• дата народження (необов’язково) 

• якщо ви уповноважуєте іншу особу для відправлення замовлення: ім’я та прізвище відправника, його адресу та номер телефону 

(необов’язково) 

• історія покупок (включаючи відмови від дистанційного договору) 

• кількість балів і знижка в Програмі Gomez Club (якщо Клієнт приєднався до Програми GC). 

 

 

Надання вищезазначених особистих даних, зазначених як обов’язкові, є добровільним, однак ненадання цих персональних даних 

унеможливлює створення Облікового запису клієнта. Ненадання додаткових даних, визначених як необов’язкові, перешкоджає 

використанню додаткових опцій, для яких потрібні ці дані (наприклад, ненадання додаткових даних у вигляді іншої адреси доставки 

робить неможливим доставку замовлення за іншою адресою). 

 

На якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані? 

Правовою основою для обробки Ваших даних є: 

• виконання укладеного з вами договору купівлі-продажу [ст. 6 сек. 1 л. b GDPR] 

• згода на обробку даних суб'єкта даних [ст. 6 сек. 1 л. і GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - у використанні даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання та дослідження 

задоволеності клієнтів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - для цілей захисту інтересів/позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• виконання адміністратором обов'язків, що випливають із положень закону [ст. 6 сек. 1 л. c GDPR у зв’язку з з положеннями Закону 

про бухоблік] 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛЮВАННЯ 

Якщо ви робите покупки в наших магазинах, користуєтеся нашими послугами або відвідуєте веб-сайт нашого онлайн-магазину чи наші 

сторінки в SM, Gomez обробляє ваші особисті дані для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання. Профілювання не збільшує 

кількість відображуваної реклами/надісланої комерційної інформації, а лише робить її більш доцільною до ваших потреб. Завдяки 

профілюванню на основі даних, зібраних із пристроїв, таких як сторінки товарів, збережені файли cookie, а також надані нам персональні 

дані, реклама, яка вам відображається, і надіслана комерційна інформація (якщо ви погодилися отримувати її окремо) буде більш 

доцільною. Ми не маємо жодних автоматизованих рішень щодо Вас (дій та рішей без втручання людини). 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою? 

• Прізвище та ім'я Клієнта 

  • електронна пошта 

  • IP-адреса 

  • ідентифікатори файлів cookie 

 
Більшість використовуваних браузерів дозволяють файли cookie за замовчуванням. Але Ви можете налаштувати свій браузер так, щоб ви 

могли відхиляти запити на збереження файлів cookie повністю або тільки вибраних файлів cookie. Це можна зробити через налаштування 

вашого браузера. Перш ніж ви вирішите змінити налаштування за замовчуванням, пам’ятайте, що багато файлів cookie допомагають 

підвищити зручність користування веб-сайтом. Вимкнення файлів cookie може вплинути на те, як наш веб-сайт відображатиметься у 



вашому браузері, і може спричинити проблеми з входом до облікового запису клієнта. Додаткову інформацію про файли cookie можна 

знайти в Політиці використання файлів cookie. 

 

На якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані? 

Правовою основою для обробки Ваших даних є: 

• законний інтерес адміністратора - використання даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання [ст. 6 сек. 1 л. f 

GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - для цілей захисту інтересів/позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

 

НАДСИЛАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ 

Якщо ви погоджуєтесь, Gomez обробляє ваші персональні дані, щоб надсилати вам комерційну інформацію електронними засобами. 

 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою? 

• ім'я та прізвище (обов'язково) 

• електронна пошта 

• Телефон 

(необхідно додати хоча б одну з вищевказаних даних: телефон/e-mail) 

 

 

Надання вищевказаних особистих даних є добровільним, однак ненадання цих персональних даних унеможливлює отримання інформації 

про наші останні колекції та пропозиції від нас у вказаний спосіб (по телефону та/або електронною поштою). 

 

 

На якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані? 

Правовою основою для нашої обробки цих даних є: 

● згода на обробку даних суб’єкта даних [ст. 6 сек. 1 л. і GDPR] 

● законний інтерес адміністратора - з метою захисту інтересів / обробки позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

 

 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СКАРГ 

Якщо ви надсилаєте скаргу, Gomez обробляє ваші персональні дані для обробки процесу скарги. 

 

 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою? 

• ім'я та прізвище (обов'язково) 

• дані адреси (обов'язково) 

• електронна пошта (необов'язково) 

• телефон (необов'язково) 

• номер рахунку (необов'язково) 

• історія покупок (включаючи скарги) 

 

 

 Надання вищезазначених персональних даних, зазначених як обов’язкові, є добровільним, однак ненадання цих персональних даних 

унеможливлює прийняття та розгляд скарги. Ненадання додаткових даних, визначених як необов’язкові, унеможливлює використання 

додаткових опцій, для яких потрібні ці дані (наприклад, ненадання додаткових даних у вигляді номера рахунку унеможливлює здійснення 

платежу шляхом здійснення платежу на Рахунок Клієнта, якщо Клієнт має право на таку оплату через скаргу; ненадання адреси 

телефону/електронної пошти перешкоджає такому способу зв’язку з Клієнтом для цілей процесу розгляду скарги). 

 

https://gomez.pl/upload/UAforms/8_pol_tika_shchodo_fail_v_cookie_ta_log_v_servera_gomez_pl_UA.pdf


На якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані? 

Правовою основою для обробки Ваших даних є: 

• виконання укладеного з вами договору купівлі-продажу [ст. 6 сек. 1 л. b GDPR] 

• виконання адміністратором обов'язків, що випливають із положень закону [ст. 6 сек. 1 л. c GDPR у зв’язку з з положеннями ст. 556-576 

ЦК/ ст. 8 сек. 3 п. 4 Закону про надання електронних послуг] 

• законний інтерес адміністратора - для цілей захисту інтересів/позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• виконання адміністратором обов'язків, що випливають із положень закону [ст. 6 сек. 1 л. c GDPR у зв’язку з з положеннями Закону про 

бухоблік] 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

ОБРОБКА ВІДМОВ ВІД ДИСТАНЦІЙНИХ УМОВ 

Якщо ви повідомляєте нас про відмову від договору, укладеного в нашому інтернет-магазині, Gomez обробляє ваші персональні дані, щоб 

обробити відмову від договору, укладеного дистанційно. 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою? 

• ім'я та прізвище (обов'язково) 

• дані адреси (обов'язково) 

• електронна пошта (необов'язково) 

• телефон (необов'язково) 

• номер рахунку (необов'язково) 

• історія покупок (включаючи відмову від договору купівлі-продажу) 

 

Надання вищевказаних персональних даних, зазначених як обов’язкові, є добровільним, однак ненадання цих персональних даних 

унеможливлює прийняття та розгляд відмови від дистанційного договору. Ненадання додаткових даних, визначених як необов’язкові, 

унеможливлює використання додаткових опцій, для яких потрібні ці дані (наприклад, ненадання додаткових даних у вигляді номера  

рахунку перешкоджає проведенню оплати шляхом здійснення платежу на рахунок Клієнта, якщо Клієнт має право на таку оплату через 

відмову від договору, якщо оплата замовлення була здійснена іншим способом, ніж банківським переказом; ненадання номера 

телефону/адреси електронної пошти перешкоджає такому способу зв’язку з Клієнтом для цілей, процесу відмови від дистанційного 

договору). 

На якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані? 

Правовою основою для нашої обробки Ваших даних є: 

• виконання адміністратором обов'язків, що випливають із положень закону [ст. 6 сек. 1 л. c GDPR у зв’язку з з положеннями ст. 27-38 

Закону про права споживачів] 

• законний інтерес адміністратора даних - для цілей захисту інтересів/позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• виконання адміністратором обов'язків, що випливають із положень закону [ст. 6 сек. 1 л. c GDPR у зв’язку з з положеннями Закону про 

бухоблік] 

 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

ПРОГРАМА GOMEZ CLUB 

Якщо ви приєднаєтесь до програми Gomez Club, Gomez обробляє ваші персональні дані, надані в реєстраційній формі, для цілей участі в 

програмі Gomez Club. 

 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою? 

• ім'я та прізвище (обов'язково) 

• e-mail (обов'язково) 

• для підприємців - назва компанії та NIP (обов'язково) 

• телефон (необов’язково) 

• дані адреси (необов’язково) 

• дата народження (необов’язково) 

• кількість балів і знижка в програмі Gomez Club (якщо Клієнт приєднався до програми GC) 

 

 



Надання вищевказаних персональних даних, зазначених як обов’язкові, є добровільним, однак ненадання цих персональних даних 

унеможливлює участь у програмі Gomez Club. Ненадання додаткових даних, визначених як необов’язкові, унеможливлює використання 

додаткових опцій, для яких потрібні ці дані. 

 

На якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані? 

Правовою основою для нашої обробки Ваших даних є: 

• виконання укладеного договору [ст. 6 сек. 1 л. b GDPR] 

• згода на обробку даних суб'єкта даних [ст. 6 сек. 1 л. і GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - у використанні даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання та дослідження рівня 

задоволеності клієнтів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - для цілей захисту інтересів/позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• виконання адміністратором обов'язків, що випливають із положень закону [ст. 6 сек. 1 л. c GDPR у зв’язку з з положеннями Закону про 

бухоблік] 

 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКІВ 

Якщо цього вимагає податкове законодавство або ви звернетесь до Gomez з проханням виставити рахунок-фактуру/іменний 

рахунок/ноту, Gomez обробить ваші персональні дані з метою виставлення такого рахунка/іменного рахунку/ноти. 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою? 

• ім'я та прізвище (обов'язково) 

• реквізити адреси (обов'язково) 

• у випадку підприємців: назва компанії та NIP (обов’язково для підприємців) 

• адреса доставки (необов’язково) 

 

Надання вищезазначених особистих даних, зазначених як обов’язкові, є добровільним, однак ненадання цих персональних даних 

унеможливлює виставлення рахунку/персонального рахунку/ноти. Неможливість надати додаткові дані, визначені як необов’язкові, 

перешкоджає використанню додаткових опцій, для яких потрібні ці дані (наприклад, відсутність необов’язкових даних у формі щодо іншої 

адреси доставки перешкоджає доставці рахунку/особистого рахунку/ноти на іншу адресу). 

На якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані? 

Правовою основою для нашої обробки цих даних є: 

• законний інтерес адміністратора - для цілей захисту інтересів/позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• виконання адміністратором обов'язків, що випливають із положень закону [ст. 6 сек. 1 л. c GDPR у зв’язку з з положеннями Закону про 

бухоблік. 

 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 

Якщо ви звертаєтесь з запитанням чи просите про допомогу в відділа обслуговування клієнтів, Gomez обробляє ваші персональні дані, 

щоб розглянути ваше запитання/прохання. 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою? 

• ім'я та прізвище (обов'язково) 

• дані адреси (обов'язково) 

• e-mail (обов'язково) 

• телефон (необов'язково) 

• номер рахунку (необов'язково) 

• платіжні реквізити 

• історія покупок (включаючи інформацію про відмови від договору, скарги) 



• кількість балів і знижка в програмі Gomez Club (якщо Клієнт приєднався до програми GC) 

 

Надання вищевказаних особистих даних, зазначених як обов’язкові, є добровільним, однак ненадання цих персональних даних 

унеможливлює прийняття та обробку вашого запитання/прохання. Ненадання додаткових даних, визначених як необов’язкові, 

перешкоджає використанню додаткових опцій, для яких потрібні ці дані (наприклад, ненадання номера телефону перешкоджає такому 

способу зв’язку з Клієнтом для цілей процесу відмови від дистанційного договору купівлі-продажу). 

На якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані? 

Правовою основою для обробки Ваших даних є: 

• виконання укладеного договору купівлі-продажу [ст. 6 сек. 1 л. b GDPR] 

• згода на обробку даних суб'єкта даних [ст. 6 сек. 1 л. і GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - у використанні даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання та дослідження 

рівня задоволеності клієнтів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - для цілей захисту інтересів/позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

 

 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ – ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ КЛІЄНТІВ 

Якщо ви робите покупки в наших магазинах, Gomez обробляє ваші персональні дані для цілей прямого маркетингу - дослідження рівня 

задоволеності клієнтів. У зв’язку з цим він дає вам змогу заповнити анонімне опитування YourCX на веб-сайті інтернет-магазину (через 

систему YourCX) та/або надсилає вам запрошення висловити свою думку щодо покупок, зроблених на порталі Opineo (через портал 

Opineo). 

 

Які персональні дані ми обробляємо з цією метою?  

• електронна пошта 

На якій правовій основі ми обробляємо ваші персональні дані? 

Правовою основою для нашої обробки ваших даних є: 

• законний інтерес адміністратора - у використанні даних для цілей прямого маркетингу - опитування задоволеності клієнтів [ст. 6 сек. 

1 л. f GDPR] 

• законний інтерес адміністратора - для цілей захисту інтересів/позовів [ст. 6 сек. 1 л. f GDPR] 

Як довго ми зберігаємо ваші дані? 

Ми зберігатимемо ваші дані до 7 років (6 років + 1 рік) через тривалість строків позовної давності (стаття 118 Цивільного кодексу, стаття 86, 

параграф 1 Закону про податки). У разі незавершених проваджень щодо претензій ваші дані можуть оброблятися довше - до набрання 

такими провадженнями законної сили. 

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ 

 

 

Де ми зберігаємо ваші дані? 

 

Ми зберігаємо зібрані персональні дані на території Європейської економічної зони (ЄЕЗ), але вони також можуть бути передані в країни 

за межами цієї зони та оброблятися там. Кожна операція з передачі персональних даних виконується відповідно до чинного 

законодавства, зокрема GDPR [Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо 

обробки персональних даних і про вільний рух таких даних і скасування Директиви 95/46/ЄС]. Коли дані передаються за межі ЄЕЗ,  Gomez 

використовує стандартні договірні положення та програму Privacy Shield як гарантії для країн, для яких Європейська комісія не визначила 

відповідний рівень захисту даних. 

 

Які Ви маєте права? 

  

Право доступу до даних • Ви маєте право отримати доступ до своїх даних у будь-який момент. Щоб скористатися цим правом, 
зв’яжіться з нами, зокрема з нашим офісом обслуговування клієнтів або, якщо у вас є обліковий запис 
клієнта, ви можете перевірити свої особисті дані на сторінці свого облікового запису. 

Право на виправлення • Ви маєте право вимагати виправлення своїх персональних даних, якщо вони є неправильними. Щоб 



даних: скористатися цим правом, зв’яжіться з нами, зокрема з нашим офісом обслуговування клієнтів або, 
якщо у вас є обліковий запис клієнта, ви можете виправити свої особисті дані на сторінці свого 
облікового запису. 

Право на видалення даних Ви маєте право вимагати видалення даних, якщо: 

• ваші персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином 

оброблені; 

• Якщо ви повернули свою згоду на обробку персональних даних і немає інших правових підстав для 

обробки цих даних у Gomez, 

• Ви заперечували проти обробки ваших даних для цілей, що випливають із законних інтересів 

адміністратора або третьої сторони. 

• персональні дані були оброблені незаконно, 

• персональні дані мають бути видалені для дотримання юридичних зобов’язань, передбачених 

законодавством Європейського Союзу або законодавством держави-члена, якому 

підпорядковується Gomez, 

• персональні дані були зібрані у зв’язку з наданням дитині послуг інформаційного суспільства. 

• У цьому випадку Gomez зобов’язаний видалити ваші персональні дані негайно, якщо це не один із 

винятків, визначених законом. 

Щоб скористатися цим правом, зв'яжіться з нами. 

Право на обмеження 
обробки даних: 

Ви маєте право попросити Gomez обмежити обробку ваших персональних даних, якщо: 

• ви сумніваєтеся в правильності персональних даних - протягом періоду, який дозволяє Gomez 

перевірити правильність цих даних; 

• обробка даних Gomez є незаконною (якщо ви хочете, щоб Gomez обмежив використання ваших 

даних замість того, щоб видалити їх), 

• Gomez більше не потребує персональних даних для цілей обробки, але вони потрібні вам для 

встановлення, подання чи захисту позовів, 

• Ви заперечуєте проти обробки ваших даних для цілей, що випливають із законних інтересів 

адміністратора або третьої сторони - доки не буде встановлено, чи законні підстави з боку 

адміністратора переважають над підставами для вашого заперечення. 

Якщо обробку було обмежено, ваші персональні дані можуть оброблятися (за винятком зберігання) 

лише за вашою згодою або якщо є законна підстава для продовження такої обробки. 

Право на відмову проти 
обробки даних на основі 

законного інтересу Gomez 

• Також Ви маєте право зголосити - з причин, пов'язаних з вашою конкретною ситуацією - своє 

заперечення проти обробки ваших персональних даних Gomez через законний інтерес Gomez 

(включаючи профілювання). У цьому випадку Gomez припинить обробку ваших персональних 

даних, якщо немає дійсних та законодавчо обґрунтованих підстав для обробки, які переважають 

причини заперечення або це необхідно для подання чи захисту претензій. Щоб скористатися цим 

правом, зв'яжіться з нами. 

Право до заперечення 
проти обробки даних для 

цілей прямого маркетингу, 
включаючи профілювання 

• Ви також маєте право заперечити проти обробки ваших даних компанією Gomez для цілей прямого 

маркетингу, включаючи профілювання та/або опитування щодо рівня задоволеності клієнтів. Щоб 

скористатися цим правом, зв'яжіться з нами. 

• Профілювання не збільшує кількість відображуваної реклами/надісланої комерційної інформації, а 

лише робить їх більш доцільними до ваших потреб. Завдяки профілюванню на основі даних, 

зібраних із пристроїв, таких як сторінки продуктів в нашому інтернет-магазині, збережені файли 

cookie, а також надані нам персональні дані, реклама, яка вам відображається, і надіслана 

комерційна інформація (якщо ви погодилися отримувати її окремо) буде доцільніше. Ми не 

приймаємо жодних автоматизованих рішень щодо вас (рішень без втручання людини). 
Право на відмову від 

обробку даних 
• Щодо даних, які ми обробляємо на підставі вашої згоди, ви маєте право в будь-який час відмовитись 

від обробки персональних даних (проте відкликання згоди не має зворотної сили). Щоб скористатися 
цим правом, зв'яжіться з нами. 

Право на передачу даних • Що стосується даних, які обробляються нами в автоматизований спосіб на підставі вашої згоди або на 
підставі виконання укладеного з вами договору купівлі-продажу, ви маєте право передавати дані, 
тобто ви маєте право отримати копію своїх даних у структурованому, широко використовуваному і 
читабельному форматі. Ця копія може бути надіслана вам або іншій організації. 

Право на скаргу до 
контролюючого органу 

• Якщо ви вважаєте, що Gomez обробляє ваші особисті дані неналежним чином, ви можете зв’язатися з 
нами. Ви також маєте право подати скаргу до наглядового органу - Президента Управління із захисту 
персональних даних у випадку, якщо обробка ваших персональних даних нами порушує положення 
про захист персональних даних. 

 

Хто має доступ до ваших персональних даних 

Ми не продаємо ваші дані та не робимо їх комерційно доступними іншим третім особам. Ми передаємо ваші персональні дані в 

необхідному обсязі лише нашим партнерам, які допомагають нам у виконанні вашого замовлення чи інших послуг, які ми надаємо для вас 

у нашому магазині – операторам електронних платежів, компаніям, що надають нам кур’єрські, бухгалтерські, юридичні, IT-послуги, тощо. 



З усіма суб’єктами, яким ми доручаємо обробку ваших персональних даних, з ними ми укладаємо відповідні угоди про довірення щодо 

обробки даних, щоб ваші дані завжди були в безпеці, а також ми ведемо реєстр цих суб’єктів. 

Нижче ви можете ознайомитися з категоріями одержувачів, яким буде надано доступ до ваших даних: 

  

Наші працівники • Працівники/колеги, яким ми надали дозвіл на обробку певних персональних даних, мають 
доступ до певних ваших даних. 

Платіжні оператори • Якщо ви робите покупку в нашому інтернет-магазині, ваші дані, необхідні для здійснення 
платежу, будуть отримані обраним вами платіжним оператором. 

Кур'єри • Якщо ви робите покупку в нашому інтернет-магазині, ваші дані, необхідні для доставки вам 
посилки, отримає обрана вами кур'єрська компанія. 

Постачальники ІТ та технічних 
послуг 

• До ваших даних можуть отримати доступ також й компанії, які надають нам ІТ-послуги та 
технічні послуги, необхідні для належної роботи та розвитку нашого веб-сайту, ІТ-систем та 
апаратної/технічної інфраструктури. 

Постачальники маркетингових 
послуг 

• Якщо ви погоджуєтеся, доступ до ваших даних можуть отримати компанії, які надають нам 
маркетингові послуги, включаючи надсилання нашої комерційної інформації електронною 
поштою (наприклад, певну інформацію (newsletter), створення профілю та опитування щодо 
рівня задоволеності клієнтів 

Інші постачальники послуг • До ваших даних можуть отримати доступ також компанії, які надають нам інші послуги, 
необхідні для нашої роботи та розвитку (наприклад, бухгалтерські, юридичні, консалтингові 
тощо) 

Група Gomez • Компанії з групи Gomez також мають доступ до ваших даних, включаючи компанії, в яких Gomez 
Sp. z o. o. є партнером або генеральним партнером) і працівники/партнерт цих компаній, які 
мають право обробляти певні персональні дані. 

 


