Політика конфіденційності даних
Група Helios (далі: Виконавець, контакти: вул. Будіндустрії, 3, м. Черкаси, Україна, 18030),
електронна адреса: gdpr@helios-group.info) поважає конфіденційність своїх користувачів і
зобов'язується ретельно захищати особисті дані, отримані через онлайн-форми відповідно до
чинного законодавства.
У відповідних частинах веб-сайту Компанії користувачі можуть добровільно довірити свої
особисті дані (ім'я, адреса, електронна пошта тощо). Helios Group буде використовувати та
зберігати особисті дані до кінця мети, для якої вони були отримані, або до відкликання згоди на
обробку та зберігання особистих даних. Завдяки використанню відповідних технічних й
організаційних процедур для захисту особистих даних Компанія зможе запобігати
несанкціонованому доступу до особистих даних чи їх розголошенню.
Якщо користувач заповнив контактну форму на цьому веб-сайті, його дані будуть
використовуватись лише в цілях листування. На жаль, якщо користувач не хоче надавати свої
контактні дані, ми не зможемо відповісти на його запитання.
Helios Group періодично доручає певні завдання, пов'язані з оброблянням отриманих особистих
даних договірним партнерам, з якими вона має договір на обробляння особистих даних. Ці
партнери можуть обробляти отримані дані від імені Helios Group тільки за визначеними цілями
та відповідно до чинного законодавства. Коли Helios Group використовує програмні засоби або
надсилає персональні дані на сервери поза межами Європейського Союзу для інших цілей, вона
використовує затверджені стандартні договірні положення як заходи захисту та як частину
договору з постачальником таких послуг.
Користувач може в будь-який час надіслати запит Helios Group на доступ до його даних та на їх
виправлення (і стосовно періоду обробки), перенесення даних (у разі особистої згоди чи
договору) або видалення його особистих даних (це нестосується даних, які необхідні для
договору, протягом терміну його чинності). Користувач може в будь-який час скасувати надану
згоду на обробляння особистих даних або виступити проти використання своїх даних для цілей
прямого маркетингу. Користувач може це зробити, надіславши повідомлення з темою
листа/змістом: GDPR – Helios UA - "Ваша країна" на нашу електронну адресу: gdpr@heliosgroup.info чи поштою за адресою: вул. Будіндустрії, 3, м. Черкаси, Україна, 18030. Відкликання
згоди не впливає на законність обробляння даних, яка здійснювалась на підставі згоди щодо її
скасування. Аналогічним чином, кожен суб'єкт даних має право подати скаргу безпосередньо до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якщо вважає, що обробка його
персональних даних є порушенням чинного законодавства.

