
Ukrainisch 

Політика конфіденційності 

  

Дякуємо Вам за відвідування нашого сайту та участь у лотереї. Дотримання вимог 

законодавства про захист даних має для нас особливе значення. Метою цієї декларації про 

захист даних є інформування вас як користувача веб-сайту про тип, обсяг та мету обробки 

персональних даних та права, які існують для Вас, наскільки Ви є суб'єктом даних i.S.d. стаття 4 

№ 1 загального регламенту захисту даних (GDPR) застосовується. 

  

1. Відповідальна Організація 

Цей веб-сайт lucky.arctic.ac та спектр послуг, доступних на цьому веб-сайті (особливо конкурси), 

управляються: 

ARCTIC (HK) Ltd. 

Unit 1302-05, The Octagon 

6 Sha Tsui Road 

Tsuen Wan N.T. 

Hongkong 

  

  

Як потерпіла людина, яка проживає в Європейському союзі, Ви також можете зв'язатися з Arctic 

GmbH з Вашою проблемою конфіденційності, яка відповідає нам там, арт. 27 представляє 

DSGVO в таких питаннях : 

ARCTIC GmbH 

Bevenroder Straße 149  

38108 Braunschweig 

Німеччина 

  

3. Загальні положення 

Ми розробили веб-сайт, щоб зібрати від Вас якомога менше даних. В принципі, можна 

відвідати наш веб-сайт без надання персональних даних. Обробка персональних даних 

необхідна лише тоді, коли Ви вирішили використовувати певні послуги (наприклад, участь у 

конкурсі). Роблячи це, ми завжди гарантуємо, що ваші персональні дані обробляються лише 

відповідно до законодавчої бази або за наданою Вами згодою. Ми дотримуємось положень 

загального положення про захист даних, яке діє з 25 травня 2018 року, та застосовних 

національних норм, таких як Федеральний закон про захист даних, Закон про телемедіа чи інші 

більш конкретні закони про захист даних. 



 

4. Призначення та правова основа для обробки персональних даних 

Ми обробляємо ваші персональні дані для технічної реалізації нашого веб-сайту та для того, 

щоб мати можливість надати вам нашу інформацію на цьому веб-сайті (наприклад, IP-адресу, 

файли cookie, інформацію браузера). 

Що стосується правової основи обробки Ваших персональних даних, застосовується также:                    

Ми обробляємо персональні дані, необхідні для створення, реалізації чи обробки нашого 

спектру послуг (обробка контрактів) на правовій основі пункту 1 статті 6 статті 6. б GDPR. Сюди 

також входить проведення конкурсу. Наскільки ми отримаємо Вашу згоду на обробку Ваших 

персональних даних, згоду відповідно до пункту 1 статті 6. a GDPR є правовою основою для 

обробки даних. Обробка даних також дозволена, якщо ми обробляємо Ваші дані для захисту 

наших законних інтересів і не переважуємо Ваших інтересів чи основних прав та свобод щодо 

обробки персональних даних. Якщо ми використовуємо зовнішніх постачальників послуг у 

контексті обробки даних про замовлення, обробка відбувається на правовій основі статті 28 

GDPR. 

  

5. Зібрані та оброблені персональні дані 

Ми збираємо та обробляємо певні особисті дані від Вас як частина нашого веб-сайту. Ви 

можете розпізнати, які дані насправді обробляються, з одного боку, за даними, які ви маєте 

надати при заповненні форм на веб-сайті (наприклад, форма конкурсу), а з іншого - ми 

повідомляємо Вас про оброблені дані для описаних тут операцій обробки. 

Таким чином, ми збираємо і обробляємо наступні дані від вас через наш веб-сайт: 

 

Лотерея: 

· Ім'я 

· Прізвище 

· Адрес 

* Поштовий Індекс 

· Місто 

· Країна 

· Адрес електронної пошти 

Крім усього іншого, нам потрібні дані, зібрані під час участі у змаганнях, щоб визначити, чи 

маєте Ви право брати участь. Залежно від змагань можуть бути запрошені додаткові дані 

(наприклад, відповіді на запитання щодо змагань). Якщо Ви не надасте нам необхідних даних, 

Ви не зможете брати участь у конкурсі. 

Ми збиратимемо та обробляємо Ваші дані лише для цілей, зазначених у цій декларації про 

захист даних. Будь-яке використання поза зазначеною метою вимагає вашої прямої згоди. Це ж 

стосується передачі Ваших даних третім лицям. 



  

6. Збір особистої інформації при відвідуванні нашого сайту 

 

Якщо ви використовуєте веб-сайт лише в інформаційних цілях, тобто якщо ви не реєструєтесь 

чи іншим чином не надаєте нам інформацію, ми збираємо лише особисті дані, які ваш браузер 

передає на наш сервер. Якщо ви хочете переглянути наш веб-сайт, ми збираємо такі дані, які 

технічно необхідні для того, щоб ми відображали вам наш веб-сайт і гарантували стабільність та 

безпеку (правова основа - пункт 6 статті 1 S. 1 lit.f GDPR ): 

·                     IP-адреса 

· Дата та час запиту 

·    Різниця часових поясів в середній час за Гринвічем (GMT) 

Зміст запиту (конкретна сторінка) 

·   Статус доступу / код стану HTTP 

·   Кількість переданих даних у кожному конкретному випадку 

·    Веб-сайт, з якого виходить вимога 

·    Браузер 

·   Операційна система та її інтерфейс 

·   Мова і версія програмного забезпечення браузера 

 

Крім вищезазначених даних, куки зберігаються на вашому комп’ютері, коли ви використовуєте 

наш веб-сайт. Додаткову інформацію про це ви можете знайти в розділі "Cookies" в цій 

декларації про захист даних. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cookies 

Інформація збирається та зберігається на нашому веб-сайті за допомогою використання так 

званих браузерних файлів cookie. Файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються на 

Вашому носії даних і зберігають певні налаштування та дані для обміну з нашою системою 

через Ваш браузер. Файл cookie зазвичай містить ім'я домену, з якого надсилаються дані cookie, 

а також інформацію про вік файлу cookie та буквено-цифровий ідентифікатор. 

 

Файли cookie дозволяють нашим системам розпізнавати пристрій користувача та негайно 

робити доступні будь-які настройки за замовчуванням. Як тільки користувач отримує доступ до 

платформи, cookie переноситься на жорсткий диск відповідного комп'ютера користувача. 

Файли cookie допомагають нам вдосконалити наш веб-сайт та бути в змозі запропонувати вам 

кращу послугу, яка ще більше підходить для Вас. Вони дозволяють нам розпізнавати Ваш 

комп'ютер або Ваш (мобільний) пристрій, коли ви повертаєтесь на наш веб-сайт і тим самим: 

·    Зберігати інформацію про Ваші бажані дії на сайті, тим самим орієнтуючи наш сайт 

відповідно до Ваших індивідуальних інтересів. 

· Пришвидшити обробку ваших запитів. 

 

Ми працюємо з сторонніми послугами, які допомагають нам зробити Інтернет-пропозицію та 

веб-сайт більш цікавими для вас. Тому під час відвідування веб-сайту файли cookie від цих 

компаній-партнерів (сторонніх постачальників) також зберігаються на вашому жорсткому 

диску. Це куки, які автоматично видаляються через визначений час 

  

Список файлів cookie, які ми встановлюємо, можна знайти в наступній таблиці: 

Назва файлу cookie 

Опис / Функція 

Використовується для надання бажаних мовних налаштувань користувача 

  

"Якщо Ви не хочете використовувати файли cookie браузера, Ви можете встановити свій веб-

переглядач таким чином, щоб зберігання файлів cookie не було прийнято. Зверніть увагу, що в 

цьому випадку Ви можете використовувати наш веб-сайт лише в обмеженій мірі або взагалі не 

використовувати. Якщо  Ви хочете приймати лише наші файли cookie, але не ті, які надаються 

нашими постачальниками послуг та партнерами, Ви можете вибрати налаштування у своєму 

браузері, щоб "блокувати сторонні файли cookie". Ми не несемо відповідальності за 

використання сторонніх файлів cookie. 

Інтеграція файлів cookie ґрунтується на правовій основі пункту 1 статті 6. f. DSGVO, наскільки це 

стосується так званих функціональних файлів cookie, які абсолютно необхідні для роботи веб-

сайту, а з іншого боку, на правовій основі пункту 1 статті 6. GDPR, тобто Ваша згода, на файли 

cookie для оцінки поведінки користувачів та ведення статистики. Законний інтерес у значенні 6 

п. 1 літ. f. GDPR випливає з вищезазначеного під №. 3 б згадані цілі 

" 



  

  

Наш веб-сайт використовує контент, та послуги інших постачальників. Це, наприклад: послуг 

інтеграції на відео платформах, таких як Youtube. Щоб ці дані могли бути доступні і 

представлені в браузері користувача, передача IP-адреси користувача цьому сторонньому 

постачальнику є обов'язковою. 

 

Навіть якщо ми намагаємось використовувати лише сторонніх постачальників, яким потрібна 

лише IP-адреса, щоб мати змогу доставляти вміст або навіть працювати з анонімованими IP-

адресами, ми не впливаємо на те, чи можливо збережена IP-адреса. Інформація про сторонніх 

постачальників, що використовуються, міститься нижче в цій декларації про захист даних. 

  

9. Як зв'язатися 

 

Ви можете зв'язатися з нами електронною поштою. У цьому випадку ми збережемо Ваші 

персональні дані, які Ви передали, щоб обробити Ваш запит та зв’язатися з Вами, щоб обробити 

Ваш запит. 

Залежно від типу запиту, правовою основою для цієї обробки є пункт 1 статті 6 статті 6. b GDPR 

для запитів, які ви проводите самостійно, як частину переддоговірного заходу або ст. 6 п. 1 С. 1 

літ. f GDPR, якщо Ваш запит має будь-який інший вид. Законний інтерес випливає з підрозділу 

no. 3 а.) Згадані цілі. Якщо запитуються особисті дані про те, що нам не потрібно виконувати 

договір чи захищати законні інтереси, вони будуть передані нам на основі Вашої згоди 

відповідно до пункту 1 статті 6. a GDPR. 

  

10. Кнопки соціальних медіа на нашому сайті 

На наших сторінках ми використовуємо зображення кнопки соціальних мереж (Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn і т. д.) у вигляді статичної посилання на наших соціальних медіа 

виступами на відповідних платформах. Таким чином, вони не є прямим підключенням 

відповідних постачальників. 

  

 

 

 

 

 

 

 



11. Google AdWords та відстеження конверсій Google 

Наш веб-сайт використовує Google AdWords. Постачальник - компанія Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, Каліфорнія 94043, США. 

AdWords-це онлайн-рекламна програма. В рамках онлайн-рекламної програми ми працюємо з 

відстеженням конверсій. Після натискання на оголошення, показане Google, встановлюється 

файл Cookie для відстеження конверсій. Файли cookie-це невеликі текстові файли, які Ваш веб-

браузер зберігає на Вашому пристрої. Файли cookie Google AdWords втрачають силу через 30 

днів і не призначені для особистої ідентифікації користувачів. У файлі Cookie Google і ми 

можемо зрозуміти, що Ви натиснули на оголошення і були перенаправлені на наш сайт. 

Зберігати "перетворення-Cookies" здійснюється на підставі ст.6 Абз. 1 літ. f GDPR. Ми, як 

оператор сайту, маємо законний інтерес до аналізу поведінки користувачів для оптимізації 

нашої веб-пропозиції та реклами. 

Кожен клієнт Google AdWords отримує інший файл Cookie. Файли cookie не відстежуються через 

веб-сайти клієнтів AdWords. Файли cookie конверсій створюють статистику конверсій для 

клієнтів AdWords, які використовують відстеження конверсій. Клієнти Adwords дізнаються, 

скільки користувачів натиснули на Ваше оголошення і були перенаправлені на сторінки з тегом 

відстеження конверсій. Однак клієнти AdWords не отримують інформацію, що дозволяє 

ідентифікувати користувачів. Якщо Ви не хочете брати участь у відстеженні, Ви можете 

відмовитися від використання. Ось відключити файл Cookie конверсії в налаштуваннях 

користувача браузера. Таким чином, включення в статистику відстеження конверсій також не 

відбувається. 

 За допомогою сучасного веб-браузера ви можете відстежувати, обмежувати чи запобігати 

налаштуванню файлів cookie за посиланням https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

Деактивація файлів cookie може обмежити функціонування нашого веб-сайту. 

 12. Google Adwords / Ремаркетинг 

Наш сайт використовує сервіс Google Adwords. Google AdWords-це онлайн-рекламна програма 

від Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Маунтін-В'ю, Каліфорнія 94043, США ("Google"). При 

цьому ми використовуємо функцію ремаркетингу в сервісі Google AdWords. За допомогою 

функції ремаркетингу ми можемо представити Вам рекламу на інших сайтах в рекламній 

мережі Google, основаної на Ваших інтересах. Для цього Ваш серфінг аналізує Вашу поведінку 

на нашому сайті, наприклад: які пропозиції Ви переглядали. Це означає, що ми можемо 

показати Вам навіть після вашого візиту на нашому сайті інтернет-пошуковик Google навіть, так 

звані, "Google" і на інших сайтах індивідуальних рекламних оголошень. Для цього Google 

зберігає файли Cookie у Вашому браузері, коли Ви відвідуєте сервіси Google або веб-сайти в 

рекламній мережі Google. Цей файл Cookie записує Ваші відвідування. Файл Cookie 

призначений для унікальної ідентифікації Вашого веб-браузера, а не для ідентифікації Вашої 

особистості. Правовою підставою для цієї обробки даних є пункт 1 статті 6 (f) GDPR. 

 

Ви можете відключити використання файлів cookie від Google і тим самим відкликати згоду, яку 

ви дали нам на використання сервісу ремаркетингу Google AdWords, перейшовши за 

посиланням нижче та завантаживши та встановивши плагін, наданий там: 

www.google.com/settings/ads/plugin 

Додаткову інформацію про ремаркетинг Google та декларацію про захист даних Google можна 

знайти на веб-сайті: www.google.com/privacy/ads/ 



  

13. Права зацікавленої особи 

Ви маєте право: 

Запитувати інформацію про ваші персональні дані, оброблені нами відповідно по § 15 GDPR. 

Зокрема, Ви можете отримати інформацію про цілі обробки, категорію персональних даних, 

категорії одержувачів, яким були або будуть розкриті Ваші дані, запланований період 

зберігання, наявність права на виправлення, видалення, обмеження обробки або заперечення, 

наявність (право подати скаргу), походження Ваших даних, якщо ми їх не зібрали, а також 

наявність автоматизованого прийняття рішень, включаючи профілювання та, якщо це 

застосовно, змістовну інформацію про їх реквізити; 

Негайно вимагати виправлення недостовірних або неповних персональних даних, що 

зберігаються нами відповідно §16 GDPR; 

 

Вимагати видалення ваших особистих даних, що зберігаються нами відповідно по § 17 GDPR, 

якщо тільки обробка не реалізується для здійснення права на свободу вираження поглядів та 

інформації, виконання юридичного зобов’язання з міркувань загального інтересу або 

твердження, здійснення чи захисту потрібні юридичні вимоги; 

 

Попросити обмежити обробку Ваших персональних даних згідно зі §18 GDPR, якщо ви 

оспорюєте правильність даних, обробка є незаконною, але Ви відмовляєтесь видаляти їх, і ми 

більше не потребуємо цих даних, але вони потрібні для їх затвердження, Необхідність 

здійснювати або захищати юридичні вимоги або Ви заперечували проти обробки відповідно по 

§ 21 GDPR; 

· Відповідно по § 20 GDPR, отримувати Ваші персональні дані, які Ви нам надали, у 

структурованому, загальному та машиночитаному форматі або вимагати передачі іншій 

відповідальній особі (переносимість даних); 

· Скасувати Вашу згоду, надану нам у будь-який час відповідно до пункту 3, § 7 GDPR. Внаслідок 

цього нам більше не дозволяється надалі обробляти дані на основі цієї згоди 

 

Подати скаргу до контролюючого органу відповідно по § 77 GDPR. Як правило, Ви можете 

звернутися до контролюючого органу Вашого звичайного місця проживання чи роботи або до 

штаб-квартири нашої компанії. 

* Право на заперечення 

Якщо ваші персональні дані ґрунтуються на законних інтересах відповідно пункту 1 статті 6, 1 f 

GDPR обробляються, ви маєте право заперечувати проти обробки ваших персональних даних 

відповідно статті 21 GDPR за умови, що для цього є причини, які випливають з вашої конкретної 

ситуації, або якщо заперечення спрямовано проти прямої пошти. В останньому випадку у вас є 

загальне право на заперечення, яке ми будемо реалізовувати без конкретизації конкретної 

ситуації. 

Ви можете скористатися своїм правом на відкликання чи заперечення поштою 



  

14. Передача Ваших персональних даних 

Передача Ваших персональних даних здійснюється відповідно опису нижче. 

 

Ми передаємо ваші персональні дані третім особам лише настільки, наскільки це необхідно 

для проведення конкурсу або для передачі призу (наприклад, банкам). 

 

Передача також відбувається, якщо ми маємо право чи зобов’язані передавати дані через 

законодавчі положення та офіційно судові накази. Зокрема, це може передбачати надання 

інформації з метою кримінального переслідування, запобігання небезпеці або здійснення прав 

інтелектуальної власності. 

У тій мірі, в якій ваші дані будуть передані постачальникам послуг в необхідному обсязі, вони 

матимуть доступ до Ваших персональних даних тільки в тій мірі, в якій це необхідно для 

виконання Ваших обов'язків. Ці постачальники послуг зобов'язані обробляти Ваші персональні 

дані відповідно до чинного законодавства Про захист даних, зокрема GDPR. Якщо Т. зв. 

обробка замовлення, ми уклали договори на обробку замовлення згідно ст. 28 DSGVO з 

постачальником послуг. 

Крім вищезгаданих обставин, ми зазвичай не передаємо Ваші дані третім сторонам без вашої 

згоди. Зокрема, ми не передаємо жодних особистих даних органу третьої країни чи 

міжнародній організації. 

  

15. Обробка даних за межами Європейського Союзу 

 

Хостинг веб-сайту та пов’язана з цим обробка даних відбуваються за межами Європейського 

Союзу на сервері, яким ми керуємо в Гонконзі. Відповідна обробка даних необхідна для роботи 

веб-сайту, а також для створення, впровадження та обробки існуючого договору з 

користувачем, також можлива без вашого згоди. 

Обробка даних в інших країнах за межами Європейського Союзу не проводиться. 

  

16. Безпека даних 

"На жаль, передача інформації через Інтернет ніколи не є на 100% безпечною, тому ми не 

можемо гарантувати безпеку даних, що передаються через Інтернет на наш веб-сайт. 

Тим не менш, ми захищаємо наш веб-сайт від втрати, знищення, доступу, зміни або поширення 

Ваших даних несанкціонованими особами за допомогою технічних і організаційних заходів. 

Зокрема, ваша особиста інформація передається у нас в зашифрованому вигляді. При цьому ми 

використовуємо систему кодування SSL / TLS (Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security). 

Наші заходи безпеки постійно вдосконалюються відповідно до технологічного розвитку. 

" 



  

17. Час зберігання персональних даних 

 

Що стосується періоду зберігання, ми, як правило, видаляємо особисті дані, як тільки їх 

зберігання більше не потрібне для виконання первинної мети і більше немає законодавчих 

строків зберігання. Законодавчі періоди зберігання в кінцевому рахунку формують критерій 

кінцевої тривалості зберігання персональних даних. Після закінчення періоду відповідні дані 

регулярно видаляються. Якщо є періоди зберігання, обробка обмежується блокуванням даних 

До періоду зберігання, особливо у зв'язку з проведенням змагань, відноситься: 

Ми видаляємо Ваші персональні дані, коли лотерея закінчиться і переможець буде визначений, 

але не пізніше ніж через шістдесят (60) днів після закінчення лотереї. Щось інше застосовується 

тільки в тому випадку, якщо Ви самі є переможцем; в цьому випадку юридичні терміни 

зберігання складають критерій остаточного терміну зберігання Ваших даних. 

  

 18. Посилання 

При заклику до iнтернет-сторінок, на які йдеться на нашому веб-сайті, така інформація як: ім’я, 

адреса, адреса електронної пошти, властивості веб-переглядача тощо, можна запитати знову. 

Ця декларація про захист даних не регулює збір, передачу та обробку персональних даних 

третіми особами. 

. Третя постачальники послуг можуть мати відмінні і власного становища в спілкуванні зі 

збором, обробкою і використанням персональних даних. Тому рекомендується ознайомитися з 

їх практикою обробки персональних даних на веб-сайтах третіх осіб перед введенням 

персональних даних. 

  

19. Зміна політики конфіденційності 

Ми постійно розвиваємо наш веб-сайт, щоб надати Вам все більш кращу послугу. Ми завжди 

будемо підтримувати і відповідним чином коригувати цю політику конфіденційності, якщо і в 

тій або другій мірі це необхідно. 

Про будь-які зміни в цій політиці конфіденційності ми, звичайно, повідомимо Вас вчасно. Це ми 

зробимо, за допомогою електронної пошти. Крім того, якщо Вам потрібна додаткова згода на 

обробку Ваших даних, ми, звичайно, отримаємо їх від Вас до того, як відповідні зміни вступлять 

в силу. 

 

Ви можете будь-коли отримати доступ до поточної версії наших правил захисту даних в 

інтернеті за адресою https://lucky-mx.arctic.ac/. 

  

 

Дата: серпень 2020 року 



  

 


