Політика конфіденційності
Ознайомтеся, будь ласка, з Правилами збору, обробки та зберігання персональних даних.
Згідно з ними сервіс European Design Upgrade працює з персональними даними
користувачів, що заповнили анкету на сайті www.edupgrade.design
Ці правила — невід'ємна частина Публічної оферти з відвідувачами сайту European Design
Upgrade.
I.

Основні положення

Якщо ви заповнюєте анкету на cайті www.edupgrade.design, тим самим ви погоджуєтеся з
цими Правилами і дозволяєте www.edupgrade.design збирати, зберігати, використовувати і
розголошувати свої персональні даних відповідно до законів «Про захист прав
споживачів» (вони ж GDPR). Правила дійсні з моменту заповнення анкети на сайті
www.edupgrade.design.
II.

Збір та використання персональних даних

European Design Upgrade може збирати, зберігати і використовувати такі персональні дані:
•
•
•
•
•
•

прізвище, ім'я, по батькові;
адреса електронної пошти (e-mail);
номер мобільного телефону;
місто і країну проживання;
місце роботи та творчий доробок;
історію відвідувань сайту European Design Upgrade.

European Design Upgrade може використовувати персональні дані клієнта для того, щоб:
•
•
•
III.

відбирати кандидатів для участі в програмі EDU;
інформувати про наповнення програми EDU;
інформувати про новини EDU і партнерів.
Розголошення персональних даних

European Design Upgrade має право надавати третім особам персональні дані учасників
конкурсу в наступних обмежених випадках:
1. European Design Upgrade отримав додаткову згоду учасників.
2. European Design Upgrade надає особисті дані своїм партнерам, дочірнім компаніям,
агентствам і субпідрядникам, а також іншим третім особам в тому випадку, якщо
вони допомагають досягти мети, для якої ці дані були зібрані. European Design
Upgrade буде вимагати від усіх задіяних осіб суворо дотримуватися цих Правил, а
також інших належних способів убезпечити особисті дані.
3. European Design Upgrade може надавати третім особам загальну інформацію
(наприклад, статистичні дані), котра не містить персональні дані і не ідентифікує
учасників конкурсу.
European Design Upgrade зобов'язується вживати всі належні заходи безпеки для захисту
від незаконного втручання, зміни, розголошення або знищення персональних даних.

IV.

Права користувачів

Користувачі мають право:
1. Знати, як збираються і де знаходяться їхні персональні дані, з якою метою їх
обробляють, де проживає або перебуває розпорядник персональних даних.
Також користувач може доручити з'ясування цієї інформації уповноваженим
ним особам, крім випадків, встановлених законом.
2. Знати умови доступу до своїх персональних даних — зокрема, умови для
третіх осіб, яким передаються персональні дані.
3. На доступ до своїх персональних даних.
4. Отримувати не пізніше ніж за 13 календарних днів з дня запиту (крім
випадків, передбачених законом) відповідь про те, які їхні персональні дані
обробляються.
5. Пред'являти вмотивовану вимогу володільцю бази даних із запереченням
проти обробки своїх персональних даних.
6. Вимагати зміни або знищення своїх персональних даних володільцем та
розпорядником бази даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними.
7. Захищати свої персональні дані від незаконної обробки та випадкової
втрати, знищення, пошкодження для навмисного приховування частини
інформації. Також користувач має право не надавати дані, що порочать
честь, гордість і ділову репутацію фізичної особи.
8. Користуватися правовим захистом в разі порушення законодавства про
захист персональних даних.
9. Відкликати згоду на обробку персональних даних.
V.

Видалення персональних даних та відмова від участі в конкурсі

Користувач може змінити або видалити свої персональні дані, згадані в пункті II
(наприклад, мобільний телефон, електронну адресу), якщо не хоче більше користуватися
всіма послугами або частиною послуг сервісу European Design Upgrade.

