ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
УСТАНОВА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА
ОБРОБКУ ДАНИХ

· Аналіз профілів та зручності використання як
інструменту, так і веб-сторінки, здійснюватиметься
шляхом імплантації файлів cookie.

Назва: SMILE2IMPRESS LLC (51% SMILE2IMPRESS.S.L.)
Напрямок 30600 Україна, с. Хмельницька
Теофіпольський, м. Теофіполь, вул. Свободи, 27А, кв.18
Електронна скринька: gdpr@smile2impress.com

· Дані клієнтів і / або постачальників оброблятимуться
в рамках договірних відносин, які пов’язують їх із
відповідальною особою, відповідно до адміністративних,
фіскальних, бухгалтерських та трудових зобов’язань,
необхідних згідно з чинним законодавством.

Уповноважений із захисту даних:
Компанія Auris Advocats в особі Хав’єра Саула Аделля.
Вулиця Мальорка 237Б, 1.A. Барселона.
Веб-сторінка: www.aurisadvocats.com.
Електронна пошта: xavi@aurisadvocats.com.
SMILE2IMPRESS, в якості компанії, відповідальної за
Веб-сайт повідомляє вас, що вона вжила всіх необхідних
заходів безпеки технічного та організаційного характеру,
щоб гарантувати та захистити конфіденційність,
цілісність та доступність введених даних.

МЕТА ОБРОБКИ ДАНИХ
Ваші персональні дані буде використано для
нижчезазначених цілей:
· Здійснювати необхідні комерційні та адміністративні дії
з користувачами Інтернету;
· Надсилати комерційні рекламні повідомлення
електронною поштою, факсом, SMS, MMS, соціальними
спільнотами або будь-якими іншими електронними
або фізичними засобами, якщо користувач
безпосередньо надав згоду на надсилання комерційних
повідомлень в електронному вигляді, підписавшись на
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК;
· Відповідати на запити та/або надавати інформацію,
що запросив Користувач; - Керувати взаємодією
користувачів через соціальні мережі.
· Здійснювати надання послуг і/або продуктів, за
договором або підпискою Клієнта.
· Керувати ідентифікаційними даними користувачів, які
використовують наш інструмент через Клієнта.
· Використовувати його дані, щоб зв’язатися з ним як
електронним, так і неелектронним способом, з метою
отримання його думки щодо наданої послуги та
· Повідомляти його про зміни, важливі розробки в
політиці конфіденційності, правових застереженнях або
про політику щодо файлів cookie.
01

· У випадку приміщень із відеоспостереженням, метою
обробки є забезпечення безпеки в середовищі компанії
як для працівників, так і для відвідувачів.
Ви можете в будь-який час відкликати свою згоду,
надіславши листа з темою «Відписатися» на gdpr@smile2impress.com
SMILE2IMPRESS не займається практикою спаму,
тому не надсилає комерційні електронні листи, якщо
їх попередньо не було запитано чи авторизовано
Користувачем. Отже, у всіх повідомленнях, які ви
отримаєте від SMILE2IMPRESS, користувач має
можливість скасувати свою у згоду на отримання наших
повідомлень.
Ми не оброблятимемо ваші персональні дані для будьяких інших цілей, окрім тих, які описані, - за винятком
юридичних зобов’язань або судових вимог.

СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ
Ваші дані зберігатимуться стільки, скільки триватимуть
комерційні відносини з нами, або Ви вирішете
реалізувати своє право на скасування, заперечення або
обмеження їх використання. Проте, ми будемо зберігати
певні персональні дані та відомості про трафік протягом
максимум 2 років, якщо цього вимагатимуть судді
та суди, або для початку внутрішніх дій, пов’язаних із
неналежним використанням веб-сайту.

ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ ОБРОБКИ
ДАНИХ
а) Виконання контракта.
б) Згода з боку зацікавленої сторони.
в) Дотримання правових зобов’язань.
г) Законний інтерес: розсилання власної реклами.

КОМУНІКАЦІЇ
Будь-яке надіслане повідомлення буде включено в
інформаційні системи ORTHOS ALIGN. Приймаючи ці
умови та політику, Користувач чітко погоджується на
наступні дії та/або дії, якщо Користувач не вказує інше:
· Надсилання комерційних та/або рекламних
повідомлень будь-яким доступним способом,
інформуючи користувачів про діяльність, послуги,
акції, рекламу, новини, пропозиції, а також надаючи
іншу інформацію про послуги та продукти, пов’язані з
діяльністю.
· У разі, якщо користувач безпосередньо дав згоду на
надсилання комерційних повідомлень в електронному
вигляді, підписавшись на ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК,
надсилання зазначених повідомлень електронними
засобами інформує
Користувачів про діяльність, послуги, акції, рекламу,
новини, пропозиції та іншу інформацію про послуги
та продукти, такі ж чи подібні до тих, які раніше
були об’єктом контракта або становили інтерес для
користувача.
· Збереження даних впродовж строку, передбаченого у
відповідних положеннях, що застосовуються для цього.

ОФІЦІЙНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ
Користувача повідомлено, що засобом, який компанія
надає можливість спілкуватися з клієнтами та іншими
особами, є корпоративний телефон, мобільні телефони
компанії та корпоративна електронна пошта.
В разі, якщо ви надсилаєте особисту інформацію за
допомогою засобів зв’язку, відмінних від зазначених у
цьому розділі, нас буде звільнено від відповідальності
щодо заходів безпеки, передбачених цим документом.

АДРЕСАТИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
Одержувачами інформації можуть бути постачальники
послуг за контрактом, ті зовнішні постачальники, з
якими укладено відповідну угоду як менеджером
обробки даних.
Так само, провайдер надаватиме інформацію органам
безпеки та порядку за судовим розпорядженням
або через правові зобов’язання, що не впливатиме
на можливість заблокувати або скасувати обліковий
запис, якщо є ознаки вчинення злочину з боку
користувача. Надана інформація буде доступною лише
постачальнику. Інформацію, яку ви надаєте нам як через
цей веб-сайт, так і через додаток, буде розміщено на
серверах ORTHOS ALIGN.
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Приймаючи цю політику конфіденційності, зацікавлена
сторона погоджується з тим, що дані можуть
оброблятися як відповідальною за дані особою, так і
компанією, Т.О.В. ORTHOS ALIGN, S.L., що знаходиться в
Іспанії.

ПРАВА ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ
Як зацікавлена особа - користувач, ви можете подати
запит на здійснення наступних прав перед компанією,
надіславши листа на поштову адресу або електронного
листа на адресу gdpr@ORTHOS ALIGN.com, вказавши
як тему: «Права користувача», і додавши фотокопію
документа, що посвідчує особу, або в будь-який інший
подібний спосіб. Компанія визнає ваші нижчезазначені
права:
Права:
· Право на доступ: дозволяє зацікавленій стороні
дізнатися та отримати інформацію про свої персональні
дані, які підлягають обробці.
· Право на виправлення або видалення: дозволяє
виправляти помилки та змінювати дані, які виявляються
неточними або неповними.
· Право на скасування: дозволяє видаляти дані, які
виявилися невідповідними або надмірними.
· Право на заперечення: право зацікавленої сторони
відмовитись від обробки своїх персональних даних або
зупиняти її.
· Обмеження обробки даних: означає позначення
збережених персональних даних, щоб обмежити їх
подальшу обробку.
· Переносність даних: сприяння зацікавленій стороні
в обробці даних, щоб вона могла передати їх без
перешкод іншій відповідальній особі.
· Право не бути об’єктом автоматизованого
індивідуального рішення (профілювання тощо): право не
бути об’єктом рішення, основаного на автоматизованій
обробці, що спричиняє наслідки або має суттєвий вплив.
Як користувач, ви маєте право в будь-який час
відкликати надану згоду. Відкликання згоди не вплине
на законність обробки даних до відкликання згоди.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ МИ ЗБИРАЄМО
Дані, зібрані відповідальною особою, наведено нижче:
· Ті, які користувачі надають через різні послуги,
пропоновані на веб-сайті або через інші формуляри.
· Ті, що включено в різні формуляри на веб-сайті.

· Дані, зібрані за допомогою файлів cookie, щоб
покращити роботу веб-перегляду, як зазначено в
політиці щодо файлів cookie.

громадськими чи міжнародними правилами, або що
якщо він здійснює імовірно незаконну діяльність або
суперечить принципам добросовісності.

· Дані, надані клієнтами, які отримують послуги в будьякий спосіб.

· Якщо він порушує основні права людей, відсутність
ввічливості в мережі, може завдати шкоди, може
викликати негативні думки наших користувачів або
третіх сторін; і взагалі, якщо йдеться про будь-який
невідповідний контент.

Завдяки цій політиці конфіденційності ми повідомляємо
вас, що світлини, які розміщено в Інтернеті, є власністю
компанії, в тому числі світлини неповнолітніх, - для
отримання яких було отримано попередню згоду
батьків, опікунів або законних представників через
підписання формулярів, виготовлених для цього
центрами, . до складу яких входять неповнолітні.

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
У деяких установах зображення можуть бути зроблені
виключно з метою, зазначеною у розділі про цілі цієї
політики конфіденційності та/або на запит органів влади.
У нас є інформаційний циркуляр на прохання бажаючих
та логотип зони відеоспостереження, розташований
перед камерою і достатньо помітний, в якому зазначено,
що в цій установі ведеться відеоспостереження.
Зображення, зроблені камерами, буде обмежено
відповідним громадським закладом. Зображення дороги
загального користування не буде зроблено, за винятком
мінімальної полоси під’їзду до закладу.
Система запису буде розташована в місці, що
охороняється, або з обмеженим доступом. Отримані
зображення будуть доступні лише уповноваженим
особам і зберігатимуться протягом максимум одного
місяця з моменту їх зняття.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Повідомляємо, що ORTHOS ALIGN може бути
присутнім у соціальних мережах. Обробка даних, яка
здійснюється щодо осіб, які стають підписниками
в соціальних мережах (та/або здійснюють будь-які
дії з посиланням або підключенням через соціальні
мережі) на офіційних сторінках ORTHOS ALIGN, також
регулюється цим розділом. Так само це стосується
тих умов використання, політики конфіденційності та
правил доступу, які належать до соціальної мережі, які є
відповідними в кожному конкретному випадку та раніше
були прийняті користувачем.
ORTHOS ALIGN оброблятиме ваші дані з метою
коректного керування вашою присутністю в соціальній
мережі, інформування вас про діяльність, продукти чи
послуги провайдера, а також для будь-яких інших цілей,
які дозволяють правила соціальних мереж.
Публікація контенту заборонена в наступних випадках:
· Якщо він імовірно є незаконнимзгідно з національними,
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· і взагалі, якщо це суперечить принципам законності,
чесності, відповідальності, захисту людської гідності,
захисту неповнолітніх, охорони громадського порядку,
захисту приватного життя, захисту прав споживачів та
прав інтелектуальної та індустріальної власності.
Так само, особа залишає за собою право без
попереднього повідомлення відкликати з вебсайту чи
корпоративної соціальної мережі той вміст, який вона
вважає невідповідним.
Повідомлення, надіслані через соціальні мережі, будуть
включені у файл, що належить ORTHOS ALIGN, що
зможе надсилати вам інформацію, яка вас цікавить.
У будь-якому випадку, якщо ви надсилаєте особисту
інформацію через соціальну мережу, компанію буде
звільнено від відповідальності щодо заходів безпеки,
що застосовуються до цієї платформи, і користувач
повинен, - у разі бажання ознайомитися з ними, ознайомитися також з відповідними особливими
умовами відповідної мережі.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Дані, які ви нам надаєте, оброблятимуться
конфіденційно. Постачальник вжив усіх технічних та
організаційних заходів і всіх необхідних рівнів захисту,
щоб гарантувати безпеку обробки даних та уникнути їх
зміни, втрати, крадіжки, обробки або несанкціонованого
доступу, відповідно до стану технологій та характеру
збережених даних. Також гарантується, що обробка
та реєстрація у файлах, програмах, системах чи
обладнанні, приміщеннях та центрах, - відповідає
вимогам та умовам цілісності та безпеки, встановленим
чинними нормативно-правовими актами.

МОВА
До цієї політики конфіденційності застосовується
іспанська мова. Тому, якщо в будь-якій з версій, наданих
іншими мовами, будуть будь.які протиріччя, перевагу
буде надано іспанській версії.

НАДСИЛАННЯ РЕЗЮМЕБІОГРАФІЇ
В імовірному випадку, якщо користувач надсилає
канали, оснащені для цієї мети, ми повідомляємо йому,
що надані відомості буде оброблено, щоб залучити його
до участі в можливих процесах відбору, здійснюючи
аналіз профілю заявника, щоб обрати найкращого
кандидата на вакантне місце відповідального.
Повідомляємо, що це єдиним офіційним процесом
прийняття вашого резюме, тому резюме, надіслані за
іншою процедурою, не прийматимуться. У разі будьякої зміни даних, будь ласка, повідомте нас у письмовій
формі якомога швидше, щоб ваші дані належним чином
оновлювались.
Дані зберігатимуться максимум впродовж одного
року, після чого їх буде видалено, гарантуючи повну
конфіденційність як під час обробки, так і при їх
подальшому знищенні. У цьому сенсі, після того,
як вищезгаданий період мине, і якщо ви бажаєте
продовжити участь у процесі відбору на посаду
відповідального, - будь ласка, надішліть нам своє
резюме ще раз. Дані можуть бути оброблені та/або
передані компаніям, які входять до нашої групи, під час
збереження вашого резюме та для тих же цілей, про які
повідомлялося раніше.

ЗМІНИ В ЦІЙ ПОЛІТИЦІ
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ORTHOS ALIGN залишає за собою право змінювати цю
політику, щоб адаптувати її до нового законодавства або
юриспруденції.

ЗАКОНОДАВСТВО
З правової точки зору, відносини між ORTHOS ALIGN з
Користувачами його телематичних послуг, присутніми
на цьому веб-сайті, і сторони безпосередньо
підпорядковуються український законодавству та
юрисдикції.
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