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I. Мета і сфера цієї Політики конфіденційності
Ця Політика конфіденційності World Healthy Living Foundation („Політика
конфіденційності і використання файлів «Куки» на інтернет-сайтах World
Healthy Living Foundation”) була розроблена компанією і для потреб компанії
World Healthy Living Foundation, а також для її європейських філій і дочірніх
підприємств з метою пояснення процесів обробки персональних даних
компанією World Healthy Living Foundation .
World Healthy Living Foundation обробляє персональні дані згідно з юридичними
вимогами, що діють в країнах, в яких World Healthy Living Foundation веде свою
діяльність. Ця Політика конфіденційності застосовується по відношенню до
персональних даних згідно з Регламентом Європейського парламенту і ради
(ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016р. з питання про захист фізичних осіб при
обробці персональних даних і про вільний потік таких даних, а також відміну
директиви 95/46/В (загальний регламент про захист даних).
Під конфіденційністю Користувачів ми маємо на увазі різні дії, метою яких є
забезпечення Користувачеві почуття безпеки згідно з директивою GDPR, про
яку сказано вище.
Додаткову інформацію на тему того, яким способом використовуються ваші
дані у зв’язку з конкретними послугами, можна знайти в Регламенті World
Healthy Living Foundation Додатком до цієї Політики конфіденційності.
Інформація про Користувача обробляється за посередництва інтернет-сайтів:
www.whlf , а також інших форм передачі електронним шляхом, що належать
компанії World Healthy Living Foundation і суб’єктів, що тісно з нею співпрацюють
(далі „Сервіс”), власником яких є компанія World Healthy Living Foundation з
місцезнаходженням в м. Вєнцковіце, вул. Топольова 22, PL 32-082 внесена в
Національний судовий реєстр з номером KRS: 0000594691, NIP (Номер податкової
ідентифікації): 513-024-28-85, Regon (Статистичний номер): 363364436.
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II. Адміністрування даних
Обробка персональних даних базується на виконанні положень законів,
ретельності і прозорості інформації. Збір даних Адміністратором даних
здійснюється з конкретною, виразною і юридично обґрунтованою метою,
а сфера даних обмежується до даних, необхідних для досягнення цієї мети.
Адміністратор, на вимогу користувача, забезпечує можливість оновлення даних,
а усі неактуальні або непридатні дані ним усуваються. Адміністратор докладає
усі зусилля для забезпечення максимальної безпеки і захисту оброблюваних ним
персональних даних. Надання даних добровільне. Кожен Користувач має право
на перегляд своїх персональних даних, актуалізацію їх, а також вимогу усунення
своїх даних, зібраних з порушенням положень, або у разі їх непридатності для
виконання послуг Адміністратором.
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III. Визначення
1.Адміністратор персональних даних (Адміністратор даних) – означає
власника вищезгаданих інтернет-сайтів World Healthy Living Foundation з
місцеперебуванням в м. Вєнцковіце недалеко Кракова, внесеного в реєстр
підприємців Державного судового реєстру з номером KRS 0000594691,
NIP (Номер податкової ідентифікації) : 513-024-28-85, який надає послуги
електронним шляхом, а також зберігає і отримує доступ до інформації в
устаткуванні Користувача.
2. Персональні дані – це будь-яка інформація, що стосується ідентифікації або
дає можливість ідентифікації фізичної особи.
3. Обробка персональних даних - це виконання вказаних нижче операцій: збір,
зберігання, видалення, обробка і надання доступу до даних.
4. Згода особи, якої стосуються дані - означає будь-хто, довільно визначена,
конкретна, усвідомлена і однозначна вказівка особи, якої стосуються дані,
за допомогою заяви або чіткої ствердної дії, що виражає згоду на обробку
персональних даних, з ним пов’язаних. Згода має бути відповідним чином
задокументована.
5. «Куки» - означає інформаційні дані, зокрема невеликі текстові файли, що
записуються і зберігаються на пристроях, при використанні яких Користувач
користується сайтами Сервісу.
6. Сервіс - означає платформу, на якій Адміністратор веде інтернет-сайти, що
діє на доменах: www.whlf.pl.
7. Пристрій - означає електронний пристрій, при використанні якого Користувач
отримує доступ до сайтів Сервісу.
8. Користувач - означає суб’єкт, в інтересах якого згідно з Регламентом і
положеннями права можуть надаватися послуги електронним шляхом або з
яким може бути укладений Договір про надання послуг електронним шляхом.
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IV. Збір і обробка персональних даних
Залежно від виду Ваших взаємовідносин з компанією World Healthy Living
Foundation, а також ступеня використання певних функцій Сервісів, про
які сказано в регламенті World Healthy Living Foundation, збір і обробка
Персональних даних може здійснюватися багатьма способами, у тому числі:
• збір даних про Користувача з використанням файлів «Куки»
• персональні дані, вказані Вами на наших інтернет-сайтах шляхом використання
файлів «Куки»;
• відправлені нам запити за допомогою контактного формуляру;
• спілкування за допомогою електронної пошти, телефону, чатів і інше, а також
• отримання від дарувальників пожертвувань на користь Фонду,
• надання персональних даних партнерами World Healthy Living Foundation
World Healthy Living Foundation збирає і обробляє наступні дані осіб, які
реєструються для участі в конференціях, організованих Фондом, тобто:
a) Ім’я і прізвище,
b) Адреса e-mail,
c) Номер телефону,
d) Населений пункт (необов’язково),
e) Зображення особи, що фіксується у вигляді фотографії, виконаної під час
конференції і поміщене в Сервісі у зв’язку з рекламною діяльністю Фонду.
В процесі реєстрації для участі в конференції Користувач отримує запит на
надання імені та прізвища особи, яка запросила його на конференцію, і ці дані
також обробляються Фондом.
World Healthy Living Foundation збирає і обробляє наступні дані осіб, які
передають пожертвування на користь Фонду, тобто:
a) ім’я, прізвище, адреса, назва фірми, ІНПП, статистичний номер (прошу тут
вказати, які дані дарувальників обробляються)
З міркувань безпеки World Healthy Living Foundationніколи не звертається
до Вас з метою отримання інформації, такий як номер кредитної карти,
номер банківського рахунку, пароль або PIN. Якщо Ви отримаєте електронне
повідомлення, в якому потрібно надати таку інформацію, просимо негайно
повідомити World Healthy Living Foundationпро факт отримання такого
повідомлення. Адміністратор сервісу не збирає даних, пов’язаних з конкретними
даними осіб, що переглядають сайти за винятком випадків, коли з метою
користування сервісом виникає необхідність реєстрації і входу в систему.
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Надання всіляких даних, вказаних вище, є добровільне, проте без їх передачі
немає можливості користуватися сервісом у сфері його певних функцій,
які цього вимагають. Збір персональних даних і їх обробка здійснюється
Адміністратором даних з використанням усіх Сервісів у сфері, необхідній для
виконання договору між Адміністратором і фізичною особою або суб’єктом,
який веде господарську діяльність, якого стосуються дані, а також з метою
виконання Адміністратором даних юридичних обов’язків.
На потреби послуг, які надаються Адміністратором даних, обробка
персональних даних здійснюється на підставі юридично обґрунтованого
інтересу Адміністратора даних з метою:
a) Маркетингу послуг або власних продуктів,
b) Організації маркетингових акцій і конференцій,
c) Забезпечення або вимоги задоволення претензій,
d) Аналізу якості послуг, що надаються Адміністратором даних,
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V. Згода на обробку Персональних даних
На підставі окремої згоди, вираженої Користувачем, персональні дані можуть
також оброблятися з метою безпосереднього маркетингу продуктів і власних
послуг Адміністратора даних, таких як:
a) відправлення Користувачеві комерційної, маркетингової інформації і
повідомлень Адміністратором даних, а також пов’язаними суб’єктами,
b) відправлення комерційної, маркетингової інформації і повідомлень
за допомогою SMS, електронної пошти Адміністратором даних, а також
пов’язаними суб’єктами,
Обробка даних з цією метою здійснюється на підставі обґрунтованого
юридичного інтересу до моменту заяви протесту/ відміни згоди особою у будьякий момент.
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VI. Передача Персональних даних
третім суб’єктам
З метою реалізації послуги, а також в сфері, необхідній для виконання договору,
Адміністратор даних має право надати персональні дані Користувача третім
суб’єктам тільки за умови, що ця сторона:
a) доставила відповідну декларацію стосовно захисту Персональних даних
відповідно до вимог цієї Політики конфіденційності, або;
b) підписала з World Healthy Living FoundationДоговір про передачу Персональних
даних відповідно до Регламенту про захист персональних даних, або;
c) має місцеперебування в Європейському союзі або іншій країні, зобов’язаній
надавати відповідні види захисту для Персональних даних, відповідно до
передумов Регламенту про захист персональних даних; чи
d) має сертифікат програми „Safe Harbour”. Отримання сертифікату програми
„Safe Harbour” суб’єктами, які беруть участь в ній, забезпечує гарантію
відповідного рівня захисту персональних даних, про як сказано в Регламенті
про захист персональних даних.
World Healthy Living Foundationможе суб’єктам, розташованим за межами
Європейського союзу, у тому числі в Сполучених штатах, а також іншим фірмам,
з якими World Healthy Living Foundationтісно співпрацює у сфері належного
виконання послуги, у тому числі:
• Фірмам, що обслуговують наші телеінформаційні системи або надають нам
телеінформаційні інструменти,
• Субпідрядникам, що підтримують нас у виконанні телекомунікаційних послуг,
• Суб’єктам, які ведуть поштову і кур’єрську діяльність,
• Суб’єктам, які ведуть бухгалтерську і фінансову, а також юридичну діяльність,
• Суб’єктам, що надають послуги, пов’язані з організацією конференцій та подій
з рекламування діяльності WHLF
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VII. Право доступу до своїх персональних даних
Персональні дані зберігаються впродовж періоду дії договору, а після його
закінчення або після прийняття вимоги про усунення персональних даних
виключно впродовж періоду, необхідного для:
a) Обслуговування рекламації і повернень,
b) Забезпечення і вимоги задоволення можливих претензій в інтересах Адмініс
ратора даних,
c) Виконання юридичних обов’язків Адміністратора (у тому числі для потреб
аудиту, податкових обов’язків).
Кожен Користувач, персональні дані якого обробляються Адміністратором
даних і пов’язаними суб’єктами, вказаними в п. 6, має наступні права:
a) Право на доступ до оброблюваних персональних даних, які його стосуються,
зокрема підтвердження їх обробки, а також інформації, що стосується цієї
обробки,
b) Право на виправлення, актуалізацію, а також вимогу усунення даних, якщо
вони неправильні або некомплектні,
c) Право вимагати обмеження обробки даних:
- у разі спростування достовірності даних на період, що дозволяє
Адміністраторові даних перевірити правильність цих даних,
- у разі незаконної обробки даних, коли особа, якої стосуються дані, протестує
проти їх усунення, вимагаючи замість цього їх обмеження,
- у разі, коли вони вже не потрібні для цілей обробки, але потрібні для
визначення, вимоги задоволення або захисту претензій,
- у разі внесення протесту до моменту підтвердження, чи юридично обґрунтовані
підстави по стороні адміністратора є переважними по відношенню до підстав
протесту особи, якої стосуються.
d) Право на отримання доставлених Адміністраторові персональних даних, а
також відправлення їх іншому адміністраторові, тобто право на передачу даних,
e) Право на внесення протесту по відношенню до обробки даних, у тому числі
профілю профілювання на підставі обґрунтованого інтересу Адміністратора
або при обробці даних з метою безпосереднього маркетингу,
f) Право на внесення скарги в польський наглядовий орган або наглядовий
орган (Голови Установи захисту персональних даних) іншого держави-члена
Європейського союзу, компетентного для місця звичайного перебування або
роботи особи, якої стосуються дані, або для місця передбачуваного порушення
GDPR.
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g) Право на отримання людської інтервенції з боку Адміністратора,
висловлювання власної думки і ставлення під сумнів рішення, заснованого на
автоматизованій обробці даних. Для того щоб скористатися вказаними вище
правами, за винятком права, вказаного в п.
h) просимо зв’язатися з Адміністратором даних за адресою електронної
пошти: rodo@whlf.eu, або за допомогою традиційної пошти;
WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION
вул. Топольова 22
32/082 Вінцковіце
Відповідь на запит або вимогу Користувача буде надана в електронній формі
за адресою електронної пошти Користувача, з якої був відправлений запит/
вимога, крім випадків, коли Користувач зажадає іншої форми відповіді, в
строк одного місяця з дня отримання Адміністратором запиту/вимоги. У разі
ускладненого характеру вимоги або їх числа цей термін Адміністратор може
продовжити на наступні два місяці, про що повідомить Користувача впродовж
місяця з дня отримання вимоги.
Якщо вимоги особи, дані якої стосуються, явно не обґрунтовані або надмірні,
зокрема враховуючи свій постійний характер, Адміністратор може:
a) стягнути розсудливу оплату, зважаючи на адміністративні витрати надання
інформації, здійснення комунікації або виконання дій, які потрібно; чи
b) відмовити у виконанні дій у зв’язку з вимогою.
Адміністратор надає особі, якої стосуються дані, копію персональних даних,
що підлягають обробці. За всілякі наступні копії, за якими звернеться особа,
якої стосуються дані, Адміністратор може стягнути оплату в розсудливому
розмірі, витікаючому з адміністративних витрат.
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VIII. Використання файлів «Куки»
Інтернет-сайти World Healthy Living Foundation згідно ст. 173 Закони від 16
липня 2004 р. телекомунікаційне право, використовують файли «Куки», що є
елементами програмування, зокрема текстовими файлами, які зберігаються в
кінцевому устаткуванні Користувача.
Принципи, які визначають мету обробки даних, а також те, які дані збирають
файли «Куки», були визначені в окремому документі далі („Політика файлів
«Куки»”). Для отримання детальнішої інформації на цю тему скористайтеся,
будь ласка, сайтом: www.allaboutcookies.org
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IX. Зміни в Політиці конфіденційності
World Healthy Living Foundation може у будь-який момент ввести зміни в цій
Політиці конфіденційності без необхідності інформування вас про цей факт. Усі
введені зміни діятимуть з моменту публікації їх на сайтах World Healthy Living
Foundation.
Дата останньої актуалізації документації : 16 травня 2018р.
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