
Політика конфіденційності LINK4 TU S.A. 

 

1. Власником сервісу www.link4.pl є компанія LINK4 TU S.A. (далі - LINK4) з 

місцезнаходженням 

у Варшаві за адресою: вул. Постемпу, 15, що внесена до Реєстру підприємців 

Національного судового реєстру при Районному суді ст.м. Варшави, XІІI Господарський 

відділ Державного судового реєстру за номером KRS 0000142452, NIP 526-26-72-654. 

 

2. Контролером персональних даних, які вказуються на вебсайті та у всіх програмах 

розміщених на вебсайті, є LINK4. 

 

3. Метою LINK4 є надання Користувачеві доступу до якомога більше інформації та 

Послуг, отриманих через Вебсайт, з найменшим можливим втручанням у сферу 

конфіденційності Користувача. У разі користування деякими Послугами, які 

пропонуються на Вебсайті, Користувачам буде запропоновано надати певні 

персональні дані, які опрацьовуватимуться LINK4 відповідно до описаних нижче 

правил, та відповідно до інформаційних зобов’язань, наведених у вкладці 

«Опрацювання персональних даних». 

 

4. У LINK4 визначено інспектора із захисту персональних даних, з яким можна 

зв’язатися електронною поштою: daneosobowe@LINK4.pl або письмово на адресу 

головного офісу LINK4. Користувач може звертатися до нього з усіх питань, пов’язаних 

з опрацюванням персональних даних та використанням прав, пов’язаних з 

опрацюванням даних. 

 

5. Незалежно від мети опрацювання даних в окремих програмах, LINK4 

опрацьовуватиме персональні дані Користувачів Вебсайту, щоб надати їм можливість 

використання Послуг, зазначених у цих Правилах, у маркетингових цілях, а також з 

метою адаптувати вміст Вебсайту до потреб окремих Користувачів. Дані 

використовуються на підставі укладеного договору про користування послугами 

Вебсайту, а також на підставі обґрунтованого інтересу контролера даних (маркетинг 

власних послуг). 

 

6. LINK4 може передавати персональні дані Користувачів Вебсайту особам, які 

уповноважені для цього положеннями законодавства, а також суб’єктам, які надають 

на користь LINK4 послуги, пов’язані з підтримкою та розвитком Вебсайту. Такі суб’єкти 

можуть опрацьовувати персональні дані Користувачів лише для цілей та в межах, які 

випливають із замовлення LINK4 та на документований запит LINK4. 

 

7. Персональні дані Користувача зберігаються протягом певного сеансу Користувача з 

урахуванням принципів, викладених в окремій політиці щодо використання файлів 

cookie. 

 

8. Опрацювання персональних даних необхідне для надання послуг Вебсайту. LINK4, 

як контролер, опрацьовує IP-дані пристрою, який використовується для перегляду 

Вебсайту, а також персональні дані, введені Користувачем у формах, доступних на 

вебсайті. Якщо Вебсайт вимагає інших персональних даних, ніж IP-адреса, надається 

окреме повідомлення щодо захисту персональних даних, відповідно до положень про 

захист персональних даних, зокрема ЗРЗД.  

 



9. Поведінка користувачів відстежується на основі файлів cookie за допомогою ІТ-

аналітичних інструментів, таких як Google Analytics. На основі поведінки Користувача 

на Вебсайті, він може бути предметом профілювання з метою адаптації вмісту Вебсайту 

до потреб даного Користувача. Якщо Користувач не погоджується на профілювання, 

Користувач повинен вимкнути можливість збереження файлів cookie у браузері або 

очистити файли cookie, збережені у його браузері, під час даного сеансу. 

 

10. Кожен Користувач Вебсайту має право: 

 

на доступ до своїх даних, 

на виправлення своїх даних, 

на передачу даних іншому суб'єкту, 

вимагати видалення своїх даних або обмежити їх опрацювання. 

подати скаргу Голові Управління із захисту персональних даних, який є 

органом нагляду з питань захисту персональних даних. 


