
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИКУ ОБРОБКИ ОСОБИСТИХ ДАНИХ 

 

  Відповідно до нового Регламенту ЄС №799 / 2016 ми повідомляємо вас про наступне: 

  1. Власник - HYDRO DRILLING S.r.l.  зі штаб-квартирою в Torri 365, 48123 Равенна e-mail: 

info@hydrodrilling.com PEC: hydrodrillingsrl@mailcertificata.net 

  2. Вищезгаданий Регламент включає низку юридичних зобов’язань щодо осіб, відповідальних 

за "обробку" (тобто збирання, реєстрацію, опрацювання, зберігання даних та передачу 

персональних даних третій стороні). 

  3. Обробка персональних даних, якими ми володіємо, або, які нам будуть потрібні, або, про 

які буде повідомлено ВАС або будь-яку третю сторону, здійснюється відповідно до: 

a)    Юридичних зобов‘язань (виставлення рахунків, обов'язкові реєстрації бухгалтерського 

обліку); 

 б) Зобов’язання, пов'язані з контрактом - (угоди купівлі / продажу) та пов'язані з цим 

модифікації та коригування; 

 4. Обробка здійснюватиметься за допомогою ручних та автоматизованих засобів, що 

використовуються для запам'ятовування, управління та передачі фактичних даних, 

використовуючи процеси, пов'язані з їх кінцевим використанням, на основі інформації, якою 

ми володіємо, та з зобов’язанням з вашого боку повідомляти про будь-які виправлення, 

коригування  або доповнення воєчасно. 

5.  Ваші дані можуть бути передані до: 

а)  Державних та приватних організацій, також у разі перевірок чи аудиту, - (фінансові органи, 

органи оподаткування, Міністерство праці, Міністерство охорони здоров'я, інститут 

соціального захисту, Торгово-економічна палата, Бухгалтерська компанія, ENASARCO); 

 б) Суб’єкти, які могли отримати доступ до ВАШИХ даних на підставі правоохоронних чи 

вторинних законів та норм ЄС. 

 6. Жодна особиста інформація не передається в іноземну країну або будь-яку міжнародну 

організацію 

  7. Ваші особисті дані зберігаються протягом десяти років 

 8. Подання з вашої сторони вищезазначених даних носить обов'язковий / необов'язковий 

характер відповідно до способу остаточної обробки. 

  У разі вашої відмови надати дані або дати згоду на їх обробку, можливі наступні наслідки: 

  • Неможливість встановити або продовжити співпрацю, тобто здійснити певні операції, якщо 

дані необхідні для виконання цих операцій; 

  • Неможливість здійснення певних операцій, що тягне за собою передачу даних сторонам, 

логічно пов'язаних із виконанням таких операцій; 

  • Відсутність передачі даних третім сторонам, які здійснюють діяльність, пов‘язану із 

виконанням операцій; 

 9. Ви наділяєтесь правами, зокрема: 

 • Бути проінформованим стосовно існування чи відсутності  персональних даних, які 

стосуються вас та їх обробки; 

  • Бути поінформованим щодо власника, його цілей та методів поводження та можливої 

підзвітності суб'єкта чи категорії суб'єктів, яким можуть бути передані особисті дані; 

 • Отримувати інформацію щодо оновлення, виправлення чи доповнення даних; 

 • Бути поінформованим щодо власника, мети та способів поводження та можливої 

відповідальності суб’єкта чи категорії суб'єктів, до яких персональні дані можуть бути 

передані; 

• Скасовувати, змінювати та блокувати дані анонімним способом; 



 • Виступати проти законних причин обробки даних, за винятком обмежень, встановлених 

законодавством; 

 • Виступати проти отримання рекламних матеріалів чи матеріалів, пов’язаних із 

дослідженнями ринку чи іншим комерційним повідомленням; 

 • Подавати скаргу до відповідного контролюючого органу. 


