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Вельмишановні клієнти!

Ця політика конфіденційності знайомить вас із загальною інформацією про те, 
які персональні дані про вас збираються, обробляються й передаються, коли ви 
використовуєте безкоштовну службу реєстрації та авторизації OneLog AG (надалі 
«OneLog» або «ми»). Ви також дізнаєтесь про те, які права маєте щодо захисту даних і 
як можете ними скористатися.

Користуючись OneLog, ви заявляєте про свою згоду на обробку ваших персональних 
і неперсональних даних згідно з цією політикою конфіденційності та приймаєте 
положення цієї політики конфіденційності. 

Зверніть увагу, що всі підприємства, які застосовують OneLog (надалі «підключені 
підприємства»), мають власні політики конфіденційності, що визначають порядок 
обробки персональних даних з урахуванням специфіки підприємства. Таким чином, 
крім цієї політики конфіденційності, користування веб-сайтами та мобільними засто-
сунками (надалі «цифровий контент») підприємств, що застосовують OneLog, регулю-
ється політикою конфіденційності відповідного підприємства, на яку вказується під час 
першого використання цифрового контенту. У разі суперечностей між цією політикою 
конфіденційності та політикою конфіденційності підприємства остання має пріоритет.

Регулярно перечитуйте цю політику конфіденційності, щоб завжди бути в курсі того, 
що відбувається з вашими персональними даними під час користування OneLog, і 
мати можливість скористатися своїми правами.
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1. Що таке OneLog?

OneLog дозволяє вам після одноразової реєстрації та автентифікації в службі OneLog 
отримувати доступ до всього цифрового контенту, що використовує OneLog, без 
додаткової процедури автентифікації.

2. Хто надає OneLog?

OneLog AG – це спільне підприємство (надалі «СП») Ringier AG (Про нас – Хто ми і 
як можна зв’язатися з нами | Ringier) та TX Group AG (TX Group - tx.group). Спільне 
підприємство OneLog створено для розробки та використання спільного рішення для 
єдиного входу Швейцарського цифрового союзу (Schweizer Digital-Allianz).

3. Хто відповідає за обробку даних? 

Відповідальною особою є OneLog AG, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

Якщо обробка даних нашою компанією ґрунтується на Загальному регламенті із 
захисту даних (GDPR EU), то нашим представником у ЄС є: 

DSM Avocat à la Cour 
Renaud LE SQUEREN 
L-2146 Luxembourg 
B.P. 2648 | L-1026 Люксембург 
eu-representative-onelog@dsm.legal

4. Як ви можете зв’язатися з нами?

Ви можете зв’язатися з нами різними способами.

Якщо у вас є запитання щодо захисту даних, ви можете надіслати електронний або 
звичайний лист відповідальному із захисту даних OneLog AG: 

Електронна пошта
datenschutz@onelog.ch

https://www.ringier.com/about-us/
https://www.ringier.com/about-us/
https://tx.group/en/about-us
mailto:eu-representative-onelog%40dsm.legal?subject=
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Поштова адреса
OneLog AG 
c/o Ringier AG 
Datenschutz 
Dufourstrasse 23 
8008 Zürich

Якщо у вас є запитання, пов’язане з вашим обліковим описом користувача OneLog, 
ви можете надіслати нам електроннтй лист або контактну форму:

Електронна пошта
support@onelog.ch

Контактна форма
https://consent.onelog.ch/support

Щоб ми могли обробити ваш запит за допомогою контактної форми, обов’язково 
введіть своє ім’я, прізвище, адресу електронної пошти та текст повідомлення. 
Введення інших даних є добровільним.

5. Які дані обробляються, коли ви використовуєте 
OneLog?

Є дві основні категорії даних, що обробляються під час використання OneLog: 
по-перше, персональні дані (п. 5.1), а по-друге, неперсональні дані (п. 5.2).

5.1 Що таке персональні дані і що означає «обробляти»?

Персональні дані – це всі відомості, що стосуються вас і певною мірою вас визна-
чають. Наприклад, мова йде про ім’я та прізвище, поштову адресу, адресу електронної 
пошти, дату народження, номер телефону тощо.

Дані, які не можна пов’язати з вашою особою, є неперсональними. Вони анонімні.

Обробка включає будь-які операції з вашими персональними даними. Зокрема, 
йдеться про реєстрацію, збирання, анонімізацію, зберігання, адміністрування, викори-
стання, передачу, публікацію або вилучення ваших персональних даних.

5.1.1 Як і на якій правовій підставі ми обробляємо ваші персональні дані?

Нам дуже важливо, щоб ви довіряли нам у тому, що ми захищаємо ваші персональні 
дані й, відповідно, вашу особистість. Тому ми хочемо, щоб ви знали наведене нижче.

https://consent.onelog.ch/?lang=ua#/support
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Ми дотримуємось принципів, що встановлюються законами про захист даних 
Швейцарії та (якщо застосовується) Європейського Союзу. Це означає, що ми чесно 
повідомляємо вам, які персональні дані та з якою метою обробляємо. Ми обробляємо 
тільки ті персональні дані, які отримали правомірно та – в разі потреби – якщо є 
правова підстава для їхньої обробки. Правовою підставою може бути угода, ваша 
згода, закон або суспільний інтерес, що дозволяють нам здійснювати обробку, або 
наш правомірний інтерес.

Під час будь-якої обробки даних ми повідомляємо вам, що робимо з вашими персо-
нальними даними. Якщо нам більше не потрібні персональні дані, а також якщо ми 
більше не зобов’язані за законом зберігати їх, або якщо ви більше не хочете, щоб ми 
зберігали та обробляли їх, ми припинимо це робити.

У п. 11 ви можете дізнатися про те, які права ви маєте щодо своїх персональних даних і 
як можете ними скористатися.

5.1.2 Які персональні дані обробляються під час використання OneLog та з 
якими цілями? 

Коли ви використовуєте OneLog, OneLog AG та підключені підприємства обробляють 
ваші персональні дані з такими цілями:

a) Реєстрація для OneLog

Після реєстрації на OneLog ви отримуєте обліковий запис користувача, що може 
використовуватися на різних платформах (надалі «обліковий запис користувача 
OneLog»). Під час реєстрації збираються такі ваші персональні дані:

• звертання (стать),

• ім’я,

• прізвище,

• адреса електронної пошти.

Ці персональні дані обробляються для таких цілей:

• для виконання угоди про використання між вами й OneLog AG;

• для створення облікового запису користувача OneLog;

• для перевірки прав доступу, а також для управління та адміністрування обліко-
вого запису користувача OneLog;

• для надання служби OneLog та цифрового контенту підключених підприємств.

Пам’ятайте, що для надання вам цифрового контенту деякі з підключених підприємств 
також збирають та обробляють інші персональні дані. З докладним описом ви можете 
ознайомитися в політиці конфіденційності відповідного підприємства.
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b) Статистика й аналіз використання цифрового контенту

Щоб мати змогу краще аналізувати й оцінювати наш цифровий контент, ми ведемо 
відповідні статистичні й аналітичні дані.

5.1.3 Додаткові можливості реєстрації й авторизації в OneLog

a) Реєстрація/авторизація за допомогою SwissID

Ви можете реєструватися й авторизуватися у OneLog за допомогою SwissID – уніфікова-
ного імені користувача, що застосовується по всій Швейцарії й видається компанією 
SwissSign Group AG (надалі «SwissSign»). При цьому ми отримуємо від SwissSign персо-
нальні дані, необхідні для реєстрації або авторизації (звертання, ім’я, прізвище, адреса 
електронної пошти).

OneLog AG не впливає на обсяг зібраних SwissSign даних, коли ви використовуєте 
SwissID. З додатковою інформацією про мету й обсяг збирання та подальшої обробки 
й використання ваших даних SwissSign, а також про ваші права й параметри налашту-
вання для захисту ваших даних ви можете ознайомитися в політиці конфіденційності 
SwissSign Group AG: Захист даних | SwissID

Пам’ятайте, що для надання вам цифрового контенту деякі з підключених підприємств 
також запитують та обробляють додаткові персональні дані. З докладним описом ви 
можете ознайомитися в політиці конфіденційності відповідного підприємства.

b) Реєстрація/авторизація через Facebook (вхід через соціальну мережу)

Ви можете зареєструватися або авторизуватися у OneLog через ваш обліковий запис 
користувача Facebook. При цьому ми отримуємо персональні дані, необхідні для 
реєстрації або авторизації, від Facebook inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304 
США (надалі «Facebook») (звертання [необов’язково], ім’я, прізвище, адреса електро-
нної пошти).

OneLog AG не впливає на обсяг даних, зібраних Facebook, під час входу через Facebook. 
З додатковою інформацією про мету й обсяг збирання та подальшої обробки й 
використання ваших даних Facebook, а також про ваші права й параметри налашту-
вання для захисту ваших даних ви можете ознайомитися в політиці конфіденційності 
Facebook: Facebook 

Пам’ятайте, що для надання вам цифрового контенту деякі з підключених підприємств 
також запитують та обробляють додаткові персональні дані. З докладним описом ви 
можете ознайомитися в політиці конфіденційності відповідного підприємства.

c) Реєстрація/авторизація через Google (вхід через соціальну мережу)

Ви можете зареєструватися або авторизуватися у OneLog через ваш обліковий запис 
Google. При цьому ми отримуємо персональні дані, необхідні для реєстрації або 
авторизації, від Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія 

https://www.swissid.ch/de/datenschutz
https://www.facebook.com/policy.php
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(надалі «Google») (звертання (необов’язково), ім’я, прізвище, адреса електронної 
пошти).

OneLog AG не впливає на обсяг даних, які збирає Google під час входу через обліковий 
запис Google. З додатковою інформацією про мету й обсяг збирання та подальшої 
обробки й використання ваших даних Google, а також про ваші права й параметри 
налаштування для захисту ваших даних ви можете ознайомитися в політиці конфіден-
ційності Google:  Заява про захист даних – заява про захист даних та умови викори-
стання – Google.

Пам’ятайте, що для надання вам цифрового контенту деякі з підключених підприємств 
також запитують та обробляють додаткові персональні дані. З докладним описом ви 
можете ознайомитися в політиці конфіденційності відповідного підприємства.

d) Реєстрація/авторизація через «Sign in with Apple» (вхід через соціальну 
мережу)

Ви можете зареєструватися або авторизуватися у OneLog через ваш обліковий запис 
Apple. При цьому ми отримуємо персональні дані, необхідні для реєстрації або автори-
зації, від Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, CA, 95014, США (надалі «Apple»)

OneLog AG не впливає на обсяг даних, які збирає Apple під час входу через «Sign in with 
Apple». З додатковою інформацією про мету й обсяг збирання та подальшої обробки й 
використання ваших даних Apple, а також про ваші права й параметри налаштування 
для захисту ваших даних ви можете ознайомитися в політиці конфіденційності Apple: 
Політика конфіденційності Apple – Apple.

Пам’ятайте, що для надання вам цифрового контенту деякі з підключених підприємств 
також запитують та обробляють додаткові персональні дані. З докладним описом ви 
можете ознайомитися в політиці конфіденційності відповідного підприємства.

e) Авторизація за допомогою WebAuthn

Ви можете добровільно авторизуватися у OneLog за допомогою найрізноманітніших 
форм WebAuthn (наприклад, Touch ID та Face ID від Apple).

У таких випадках OneLog не отримує персональні дані від відповідного постачальника. 
Ідентифікація вашого пристрою здійснюється на основі зашифрованих та анонімі-
зованих даних. З додатковою інформацією про це ви можете ознайомитися у відпо-
відних постачальників програмного або апаратного забезпечення, наприклад у Apple: 
Захист даних – контроль – Apple (Швейцарія).

5.2 Які персональні дані обробляються під час використання 
OneLog? 

Неперсональні дані – це відомості, які не можна пов’язати з вашою оссобою. Таким 
чином, ці дані є для нас анонімними.

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=ZZ
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=ZZ
https://www.apple.com/chde/legal/privacy/de-ww/
https://www.apple.com/chde/privacy/control/
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Ми збираємо й обробляємо ці дані для того, щоб постійно вдосконалювати OneLog та 
адаптувати службу до ваших потреб, виявляти тенденції, вести й аналізувати статис-
тику використання OneLog.

6. Які технології ми застосовуємо та як ми їх 
використовуємо?

Нижче зазначено, які технології та яким чином ми використовуємо.

6.1 Файли cookie

На веб-сайті OneLog використовуються файли cookie. Файл cookie – це текстовий 
файл невеликого розміру, що зберігається на вашому пристрої під час використання 
OneLog.

Файли cookie поділяються на файли cookie сеансу та постійні файли cookie.

• Файли cookie сеансу використовуються для визначення веб-сайтів, які ви відві-
дуєте, а також опцій, які ви використовуєте. Файл cookie сеансу зберігається тільки 
на час вашого відвідування в Інтернеті, тобто протягом інтернет-сеансу. Коли ви 
закриваєте браузер, сеанс завершується, а файл cookie видаляється.

• Постійні файли cookie, разом з іншими даними, можуть використовуватися 
для того, щоб розпізнати вас під час наступного відвідування та, наприклад, 
визначити ваші уподобання щодо читання. Постійний файл cookie зберігається 
протягом тривалого часу як окремий сеанс.

Крім того, файли cookie поділяються на функціональні та нефункціональні. OneLog 
AG використовує як функціональні, так і нефункціональні файли cookie на веб-сайті 
OneLog.

• Функціональні файли cookie необхідні для забезпечення функціональності 
веб-сайтів або служб. 

• Нефункціональні файли cookie необов’язкові для забезпечення функціональності 
веб-сайтів. Файли cookie цього типу використовуються для реєстрації та аналізу 
даних про використання веб-сайту або мобільних застосунків (мовні уподобання, 
тривалість сеансу користувача тощо).

Для аналізу вашої історії навігації ми використовуємо у OneLog зазначені нижче 
сервіси Google.

На веб-сайті OneLog використовується Google Analytics, сервіс веб-аналізу Google Inc. 
(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія). Використання 
включає режим роботи «Universal Analytics». Якщо користувач увійшов до одного із 
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сервісів Google, він може призначати дані, сеанси та взаємодії, що здійснюються на 
кількох пристроях, псевдонімізованому ідентифікатору користувача, що дозволяє 
аналізувати всі дії користувача на цих пристроях. Google Analytics використовує 
файли cookie. Створена за допомогою файлів cookie інформація про використання 
вами нашого веб-сайту в разі необхідності передається на сервер Google у США і 
зберігається на ньому. Однак попередньо IP-адреси анонімізуються за допомогою 
спеціальної функції. Анонімізована IP-адреса, передана в рамках Google Analytics 
вашим браузером, не об’єднується з іншими даними Google. За нашим дорученням 
Google буде використовувати ці дані для аналізу використання вами нашого веб-сайту, 
складання звітів про дії на веб-сайті та надання нам інших послуг, пов’язаних із 
використанням веб-сайту і Інтернету.

З докладною інформацією про умови використання й захист даних ви можете ознайо-
митися за посиланням: Сторінка для завантаження додаткового компонента браузера 
для деактивації Google Analytics. Крім того, ви можете запобігти збереженню файлів 
cookie, виконавши відповідне налаштування в програмному забезпеченні свого 
браузера.

Ми також застосовуємо Google Tag Manager для інтеграції сервісів аналізу й марке-
тингу Google до нашого веб-сайту та управління ними. Google Tag Manager – це 
рішення, за допомогою якого можна керувати тегами веб-сайту через спеціальний 
інтерфейс. Цей інструмент, що використовує теги, є доменом, на якому не застосо-
вуються файли cookie, тому він не збирає персональні дані. Втім, цей інструмент 
активує інші теги, що за деяких обставин можуть збирати дані. Проте сам сервіс 
Google Tag Manager не використовує ці дані. Якщо було здійснено деактивацію на рівні 
домену або cookie, то вона застосовується по відношенню до всіх тегів стеження, які 
використовує Google Tag Manager.

З докладною інформацією про Google Tag Manager ви можете ознайомитися в 
правилах користування Google Tag Manager.

На своєму веб-сайті ми використовуємо систему reCaptcha. «reCapcha» – це скоро-
чення від «completely automated public Turing test to tell computers and humans apart» 
(повністю автоматизований загальнодоступний тест Тьюрінга для розрізнення 
комп’ютерів і людей). Тест, що дозволяє розрізняти людей і машини / роботизовані 
програми, або коротко «ботів». reCAPTCHA – це служба, що намагається виявити, чи 
певну дію в Інтернеті виконала людина чи комп’ютерна програма. reCAPTCHA встанов-
люється у рамках подвійного підтвердження підписки на інформаційний бюлетень.

З додатковою інформацією про обробку даних та вказівками із захисту даних за 
допомогою reCAPTCHA ви можете ознайомитися тут:  Заява про захист даних – заява 
про захист даних та умови використання – Google.

Крім того, ми використовуємо службу Sentry (Sentry, 1501 Mariposa St #408, San 
Francisco, CA 94107, США) для покращення технічної стійкості нашої служби через 
контроль стійкості системи й виявлення помилок у кодах. Sentry призначена тільки 
для цих цілей й не обробляє жодних даних у рекламних цілях. Дані користувачів, 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=331619497951
https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=331619497951
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наприклад дані про пристрій або час виникнення помилки, збираються анонімно й не 
пов’язуються з конкретною особою, а потім видаляються.

З докладною інформацією про це ви можете ознайомитися в заяві про захист даних 
Sentry: Application Monitoring and Error Tracking Software | Sentry.

Ви можете в будь-який час керувати файлами cookie та/або видаляти їх. Для цього 
потрібно перейти за посиланням для відмови, наведеним вище. Більшість інтер-
нет-браузерів налаштовані таким чином, що вони автоматично приймають певні 
файли cookie. Втім, ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб він 
відхиляв будь-які файли cookie. Для цього виберіть у своєму браузері налаштування 
«не приймати файли cookie». Ви також можете налаштувати його таким чином, 
щоб отримувати відповідний запит перед прийняттям файлу cookie відвідуваного 
вами веб-сайту. Крім того, ви можете видалити файли cookie на своєму комп’ютері 
або мобільному пристрої. Для цього вам необхідно вибрати відповідну функцію в 
браузері. При цьому ви повинні пам’ятати, що файли cookie потрібно деактивувати 
або видалити на всіх ваших пристроях. Майте на увазі, що після видалення файлів 
cookie в браузері також видаляється файл cookie відмови, тобто, якщо ви хочете, щоб 
файл cookie відмови був активним, але при цьому видалили всі файли cookie, то під 
час повторного відвідування цього веб-сайту файл cookie відмови потрібно активу-
вати знову. Інакше система розпізнає вас як нового користувача й ваші дані збира-
тимуться знову. Крім того, ви повинні пам’ятати, що файли cookie потрібно деактиву-
вати на всіх ваших пристроях. Якщо ви виберете одну з описаних можливостей, то за 
певних обставин не всі функції веб-сайту можуть бути доступні вам у повному обсязі.

За нижченаведеними посиланнями ви можете дізнатися про цю можливість для 
найпопулярніших браузерів:

Explorer 
Firefox 
Google Chrome 
Safari

6.2 Файли журналу

У процесі використання веб-сервери OneLog реєструють дані про використання, 
відомі як файли журналу. Файли журналу містять відомості про вашу адресу IP, опера-
ційну систему, відвідані вами сторінки, виконані на сторінках дії, версію та налашту-
ваннях вашого браузера, дату й час. Такі відомості технічно необхідні для належного 
надання вам запитуваних матеріалів веб-сайту, забезпечення безпеки системи та 
захисту від неправильного використання.

Ці відомості зберігаються окремо від будь-яких даних, які ви могли надати.

https://sentry.io/privacy/%20.
https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=DE
https://support.apple.com/de-ch/guide/safari/sfri11471/mac
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7. Як і коли ваші дані передаються третім особам? 

Коли ви вперше реєструєте продукт на підключеному підприємстві, ваші персональні 
дані передаються відповідному підприємству й обробляються у вищезазначених цілях 
(п. 5.1.2).

Крім того, ваші персональні дані можуть передаватися третім особам, крім OneLog AG, 
які надають на доручення OneLog AG технічні або організаційні послуги, необхідні нам 
для вищезазначених цілей або загальної господарської діяльності. Ми зобов’язуємо 
цих постачальників послуг на підставі договору обробляти ваші персональні дані 
виключно за нашим дорученням та згідно з нашими вимогами, а також забезпечувати 
захист ваших персональних даних за допомогою відповідних заходів безпеки техніч-
ного чи організаційного характеру.

Ми передаємо ваші дані отримувачам таких категорій: 

• асоційовані підприємства;

• постачальники ІТ-послуг;

• партнери з надання послуг хостингу;

• постачальники, яким ми передаємо в аутсорсинг певні послуги з підтримки, такі 
як перекладацькі послуги або перевірка документів;

• треті особи, яких ми залучаємо до надання послуг, як-от консультанти та довірчі 
керівники; 

• органи влади й суди (за необхідності).

Інша передача, перенесення або продаж персональних даних третім особам, крім 
OneLog AG, не здійснюється, якщо в цьому немає потреби для виконання угоди, яку ви 
уклали з OneLog AG, а також якщо ви не надали свою явну згоду на це.

Ми зберігаємо за собою право на розкриття персональних даних згідно із законом, 
наприклад, правоохоронним органам або для переслідування й розкриття неправо-
мірних дій.

8. Які з ваших даних передаються за кордон?

Якщо ми передаємо ваші персональні дані третім особам за кордон, тобто за межі 
Швейцарії або Європейської економічної зони (ЄЕЗ), то такі особи зобов’язані забезпе-
чувати захист даних у тому ж обсязі, що й ми. Якщо у відповідній країні захист даних 
не забезпечується на належному рівні, то ми повинні переконатися в забезпеченні 
такого рівня захисту ваших персональних даних.  Цей рівень забезпечується, зокрема, 
шляхом укладання стандартних положень із захисту даних Єврокомісії з відповідними 
підприємствами та/або через наявність обов’язкових корпоративних правил (BCR), 
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визнаних європейським органом із нагляду за дотриманням законодавства про захист 
персональних даних, на відповідних підприємствах, а в разі необхідності також інших 
гарантій. Якщо це неможливо, то ми передаємо ваші дані на підставі вашої явної згоди 
або потреби в передачі даних для виконання угоди.

9. Як захищаються ваші дані? 

OneLog AG використовує захищені мережі передавання даних, що відповідають 
чинним технічним стандартам. Для сумлінного захисту ваших даних від втрати, 
руйнування, підробки, маніпуляції та неправомірного доступу ми вживаємо належних 
технічних та організаційних заходів.

Попри те, що компанія OneLog AG використовує всі засоби для запобігання розкриттю 
даних унаслідок помилок під час їх передавання та/або неправомірного доступу до 
них із боку третіх осіб, вона не несе жодної відповідальності за такі небажані події.

10. Протягом якого терміну зберігаються ваші дані? 

Ми обробляємо й зберігаємо ваші персональні дані тільки протягом часу, необхідного 
для досягнення мети зберігання, або якщо це передбачено законами чи приписами, 
які ми мусимо виконувати. Якщо мета зберігання вже є неактуальною, або якщо 
термін зберігання сплив, то ваші дані в плановому порядку блокуються або видаля-
ються згідно з нормами чинного законодавства.

11. Якими правами щодо ваших персональних даних ви 
володієте?

Ви маєте право самостійно визначати, що маєте відбуватися з вашими персональ-
ними даними, і маєте право в будь-який час дізнатися про це. 

Для перевірки вашої особи ми просимо вас надіслати запит електронною поштою 
безпосередньо з вашого облікового запису користувача OneLog або, в разі письмових 
звернень, додати копію вашого посвідчення особи.

Якщо у вас є запитання, що стосується даних, додатково зібраних підключеними 
підприємствами, ознайомтеся з політикою конфіденційності відповідного підприєм-
ства. 
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Якщо у вас є запитання про захист нами даних, або якщо ви хочете отримати інфор-
мацію про ваші права та їхнє використання, ви можете в будь-який час звернутися до 
нас, скориставшись способами зв’язку, указаними в пункті 4 цієї політики конфіденцій-
ності. У разі необхідності ми зберігаємо за собою право вимагати ідентифікації вашої 
особи для належної обробки запитів.

Згідно із Законом про захист даних ви маєте нижчезазначені права.

11.1 Право на отримання відомостей

У вас є право вимагати інформацію про те, як ми обробляємо ваші персональні дані, а 
також які з ваших персональних даних ми обробляємо.

11.2 Право на виправлення ваших персональних даних

У вас є право вимагати виправлення ваших неправильних персональних даних, а в 
разі необхідності – доповнення неповних персональних даних у наших системах.

11.3 Право на видалення ваших персональних даних

У вас є право вимагати видалення ваших персональних даних, наприклад, якщо ці 
дані більше не потрібні для поставлених цілей. Якщо ми зобов’язані зберігати ваші 
персональні дані на підставі законних або договірних обов’язків зі зберігання, то в 
таких випадках ми можемо обмежити або заблокувати обробку ваших персональних 
даних тільки в разі необхідності.

11.4 Право на обмеження обробки ваших персональних даних

У вас є право вимагати від нас обмеження обробки ваших персональних даних.

11.5 Право на переносимість даних

У вас є право вимагати отримання або передачі третім особам ваших персональних 
даних, які ми автоматизовано обробляємо на підставі вашої згоди або для виконання 
угоди, у структурованому, стандартному форматі, придатному для машинного зчиту-
вання. Якщо ви вимагаєте безпосередньої передачі даних іншій відповідальній особі, 
то ми можемо це зробити тільки в технічно можливому обсязі.

11.6 Право на заперечення

У вас є право в будь-який час заперечити проти обробки ваших персональних даних 
згідно з нормами чинного законодавства. Зокрема, у вас є право на заперечення 
проти обробки ваших персональних даних з метою прямої реклами.
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11.7 Відкликання згоди

Якщо ви надали нам згоду на обробку ваших персональних даних, у вас є право в 
будь-який час відкликати цю згоду. Якщо персональні дані обробляються в цілях 
маркетингу та реклами, то ви можете відкликати свою згоду на обробку в цих цілях 
загалом або відносно певних товарів чи послуг.

11.8 Право на оскарження

У вас є право на подачу повідомлення або скарги до відповідального органу нагляду, 
якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних не відповідає нормам 
законодавства із захисту даних. Ви можете подати скаргу до органу нагляду тієї країни, 
в якій мешкаєте або працюєте, або в тому місці чи в тій країні, де імовірно сталося 
порушення захисту даних.

12. Зміни цієї політики конфіденційності

OneLog AG приводить цю політику конфіденційності у відповідність до нових або 
змінених потреб. Доступ до відповідної нової редакції ви можете отримати у відповід-
ному місці.

У кожному випадку застосовується оприлюднена нами політика конфіденційності в 
актуальній редакції. 

Версія 2.4 
травень 2023 р.
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