
 

Політика конфіденційності Веб-сайту WhiteEx 

1. Загальна інформація 

 

Ця Політика конфіденційності застосовується, коли ви використовуєте Веб-сайт WhiteEx 

https://whiteex.com/  («WhiteEx», «Веб-сайт», «Ми», «Ми» або «Наш»), зв’язуєтеся з WhiteEx, спілкуєтеся 

з WhiteEx у соціальних мережах або іншим чином взаємодієте з WhiteEx. 

 

Ця Політика конфіденційності встановлює межі збору, зберігання, використання, обслуговування, 

розкриття та видалення («Обробка») персональної інформації, яку WhiteEx отримує та збирає. Ми можемо 

час від часу змінювати та оновлювати цю Політику конфіденційності, щоб відобразити зміни в методах 

збору, використання та зберігання інформації WhiteEx. 

 

Ми поважаємо вашу конфіденційність і прагнемо захищати вашу Персональну інформацію. Ця Політика 

конфіденційності допомагає пояснити, як ми збираємо, використовуємо, зберігаємо та захищаємо вашу 

інформацію, коли ви використовуєте Веб-сайт або будь-які інші Веб-сайти, сторінки, функції чи вміст, 

пов’язані з WhiteEx, і вказує на права користувачів на конфіденційність. 

 

Якщо ви користуєтесь нашим Веб-сайтом, WhiteEx вважає, що ви погоджуєтеся на збір і використання 

інформації відповідно до цієї Політики конфіденційності та погоджуєтеся надати нам чітку згоду на 

умови та порядок використання даних, описаний у цій Політиці конфіденційності, включаючи обробку, 

зберігання та використання вашої Персональної інформації. 

 

2. Збір персональної інформації. 

 

WhiteEx збирає певну Персональну інформацію та дані, коли ви використовуєте наш Веб-сайт 

(«Персональна інформація»). 

 

Ви можете відмовитися від надання такої Персональної інформації та/або вирішити надати WhiteEx будь-

які інші непотрібні дані. Якщо ви відмовляєтеся надати WhiteEx свою Персональну інформацію, ви не 

зможете отримати доступ або використовувати всі функції нашого Веб-сайту. 

 

За винятком випадків, описаних у цій Політиці конфіденційності, ми не будемо продавати, здавати в 

оренду або позичати вашу Персональну інформацію будь-якій третій стороні без вашої попередньої згоди. 

 

Під час надання доступу наш Веб-сайт WhiteEx може збирати наступну Персональну інформацію від вас: 

 «Персональна інформація», така як ім’я, адреса електронної пошти, контактні дані або будь-які 

інші особисті дані, які ви надаєте нам за допомогою форми чи поля на нашому Веб-сайті чи будь-

якого іншого повідомлення (наприклад, електронною поштою, телефоном, поштою тощо). 

 «Технічна інформація», така як тип браузера, операційна система, тип пристрою, IP-адреса та 

інша подібна технічна інформація, отримана з браузера або пристрою автоматично під час 

відвідування або взаємодії з нашим Веб-сайтомм. Це може включати URL-адресу переходу, яка 

привела вас на наш Веб-сайт. 

 «Інформація про використання», як-от сторінки, які ви відвідали на нашому Веб-сайті, де ви 

натискали, робили пошуки на нашому Веб-сайті, та інша подібна інформація, пов’язана з тим, як 

ви використовували наш Веб-сайт. Вона також може містити інформацію про те, чи отримували 

ви, відкривали чи натискали на будь-які посилання в електронному листі, надісланому вам. 

 «Дані файлів cookie» - як описано в розділі 6 цієї Політики конфіденційності. 

 «Служба підтримки клієнтів» - ми можемо збирати будь-яку додаткову інформацію, яку ви 

https://whiteex.com/


надаєте нашій команді підтримки клієнтів. 

Коли ви відвідуєте наш Веб-сайт, WhiteEx автоматично збирає Персональну інформацію, надіслану 

WhiteEx вашим комп’ютером, мобільним телефоном або іншими пристроями доступу. WhiteEx збирає 

інформацію, яку ваш браузер надсилає щоразу, коли ви відвідуєте Веб-сайт («Дані входу). 

Ця персональна інформація може включати: 

 вашу IP-адресу; 

 інформацію про пристрій, включаючи, але не обмежуючись цим, ідентифікатор, назву та тип, 

операційну систему; 

 інформацію про мобільну мережу; 

 стандартну інформацію веб-журналу, таку як тип вашого браузера, версія браузера та сторінки, 

які ви відвідували на Веб-сайті, час доступу, шляхи навігації Веб-сайту, унікальні ідентифікатори 

пристроїв та інші діагностичні дані. 

Ці дані про використання служби допомагають системам WhiteEx гарантувати, що наш Веб-сайт 

доступний для користувачів на всіх платформах, і може допомогти у разі суперечок або технічних 

проблем. Ви погоджуєтеся надати зазначену тут Персональну інформацію та погоджуєтесь, що надану 

Вами Персональну інформацію може обробляти та зберігати WhiteEx. 

Згадані вище компоненти Персональної інформації можуть час від часу змінюватися відповідно до 

чинного законодавства та вимог WhiteEx, які будуть відображені в цій Політиці конфіденційності. 

WhiteEx не збиратиме іншу Персональну інформацію, окрім згаданої тут, доки WhiteEx не внесе зміни та 

не опублікує ці зміни до цієї Політики конфіденційності на Веб-сайті. 

 

3. Цілі збору. 

WhiteEx збирає лише ту Персональну інформацію, яка обґрунтовано необхідна WhiteEx для ефективного 

здійснення своєї діяльності, а саме: 

 підтримувати та покращувати Наш Веб-сайт. WhiteEx використовує Персональну 

інформацію, щоб забезпечити належне функціонування нашого Веб-сайту. Ми обробляємо вашу 

Персональну інформацію, щоб забезпечити персоналізований досвід і реалізувати налаштування, які ви 

запитуєте; 

 для забезпечення контролю якості. Ми обробляємо вашу Персональну інформацію для 

контролю якості та навчання персоналу, щоб переконатися, що ми продовжуємо надавати вам точну 

інформацію. Якщо ми не оброблятимемо Персональну інформацію з метою контролю якості, у вас можуть 

виникнути проблеми або інші перебої. 

 для науково-дослідних цілей. Ми обробляємо вашу Персональну інформацію, щоб краще 

зрозуміти вас і те, як ви використовуєте наш Веб-сайт і взаємодієте з ним. Крім того, ми використовуємо 

таку інформацію для налаштування, вимірювання та покращення вмісту та макета нашого Веб-сайту та 

інших програм, а також для розробки нових послуг. Без такої обробки ми не можемо гарантувати, що ви 

зможете надалі користуватися нашим Веб-сайтом. 

 для цілей маркетингової та рекламної діяльністі. Виходячи з ваших комунікаційних 

уподобань, ми можемо надсилати вам маркетингові та рекламні повідомлення, щоб інформувати вас про 

відповідні пропозиції продуктів і послуг, проводити цільовий маркетинг і надавати вам рекламні 

пропозиції на основі ваших комунікаційних уподобань. Ми використовуємо інформацію про те, як ви 

використовуєте наш Веб-сайт, і вашу контактну інформацію для надання маркетингової комунікації. Ви 

можете будь-коли відмовитися від наших маркетингових повідомлень. Час від часу ми можемо 

запитувати ваш дозвіл, щоб дозволити нам ділитися вашою Персональною інформацією з третім особам 

для таких цілей, як описано в цій Політиці конфіденційності. Ви також можете відмовитися від передачі 

вашої Персональної інформації третім сторонам або дозволити Нам використовувати вашу Персональну 

інформацію для будь-яких цілей, які несумісні з цілями, для яких Ми спочатку її зібрали або згодом 

отримали ваш дозвіл. 

 обробляти та відповідати на ваші запити. Наприклад, коли ви зв’язуєтеся з нами, щоб 

дізнатися більше про наші продукти чи послуги, або коли ви просите отримати від нас певні матеріали 



(наприклад, технічні документи, дослідницькі статті, інформацію про продукти та послуги). 

 щоб надсилати вам інформацію, пов’язану з нашими послугами та продуктами, яка, на нашу 

думку, може вас зацікавити, наприклад інформаційні бюлетені або оновлення продуктів і послуг. Такі 

повідомлення будуть надіслані вам, коли ви вирішите отримувати такі повідомлення або коли ми 

матимемо законний інтерес продавати наші продукти та послуги. У будь-якому випадку ви завжди 

зможете відмовитися від отримання таких повідомлень. Відмову можна зробити безпосередньо в 

отриманому повідомленні 

 в наших законних інтересах, щоб запобігти шахрайству або завдати шкоди Нам або будь-якій 

третій стороні, а також забезпечити безпеку нашої мережі та послуг. 

 якщо WhiteEx необхідно виконувати свої юридичні зобов’язання, а також здійснювати та 

відстоювати свої законні права. 

Ми також можемо використовувати певні сторонні маркетингові та рекламні мережі, щоб допомогти нам 

продавати наші продукти на нашому власному Веб-сайті та на Веб-сайтах третіх сторін (наприклад, 

ремаркетингові оголошення в Інтернеті від Google або Facebook). 

 

4. Регламентація  

Політика конфіденційності Веб-сайту WhiteEx містить положення Загального регламенту захисту даних 

ЄС (GDPR), Закону Каліфорнії про захист споживачів 2018 року (CCPA), Директиви щодо 

конфіденційності та електронних комунікацій (Директива про електронну конфіденційність) та інших 

відповідних законів про захист даних («Положення про захист даних»), і відповідає їм, а також діє в 

рамках чинного законодавства. 

Ви маєте наступні права відповідно до вищезазначених норм: 

 

 Право на відкликання - ви маєте право відкликати свою згоду, якщо ви вже надали згоду на 

обробку вашої Персональної інформації; 

 Право на заперечення - ви маєте право заперечити проти обробки вашої Персональної 

інформації, якщо обробка здійснюється на законній основі, відмінній від згоди. 

 Право на інформацію – ви можете запитати у WhiteEx, які категорії вашої Персональної 

інформації збираються; 

 Право на відмову — ви можете попросити WhiteEx припинити використання вашої Персональної 

інформації для бізнесу та інших переваг; 

 Право на видалення («право бути забутим») — ви можете попросити WhiteEx видалити вашу 

Персональну інформацію; 

 Право доступу - ви можете попросити WhiteEx надати список фактичних значень зібраної 

Персональної інформації; 

 Право на недискримінацію - WhiteEx надає рівні послуги, тобто вони не можуть дискримінувати 

ваші права; 

 

 Право на виправлення - ви можете попросити WhiteEx виправити вашу Персональну інформацію 

в ситуації, коли такі дані, доступні нам або розкриті третім сторонам, є неточними або неповними; 

 Право на обмеження - ви можете попросити WhiteEx запровадити режим обмежень на обробку 

вашої Персональної інформації, щоб у кожному випадку дані могли оброблятися лише за окремою вашою 

згодою. 

 Право на перенесення даних – якщо ми обробляємо вашу персональну інформацію на підставі 

вашої згоди або обробка здійснюється автоматизованими засобами, ви можете вимагати отримання вашої 

персональної інформації в структурованому, широко використовуваному та машинозчитуваному 

форматі, а також надати нам передавати вашу Персональну інформацію безпосередньо іншому 

Контролеру, якщо це технічно можливо, якщо тільки використання цього права негативно не впливає на 

права та свободи інших. (Контролер – це фізична або юридична особа, державний орган, агентство чи 

інший орган, який самостійно або спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки вашої Персональної 



інформації). 

 Право на подання скарги - якщо ви вважаєте, що ми порушили ваші права, ми рекомендуємо вам 

спочатку зв’язатися з нами за адресою whiteex_card@gmail.com, щоб ми могли спробувати вирішити вашу 

проблему чи суперечку неформальним шляхом. Ви також маєте право подати скаргу до компетентного 

наглядового органу. 

 Зберігання вашої Персональної інформації. Ми намагатимемося обмежити зберігання вашої 

Персональної інформації настільки, наскільки це необхідно для виконання цілей, для яких оброблялася 

Персональна інформація, для вирішення суперечок, забезпечення виконання наших угод і, якщо це буде 

потрібно, або дозволено законом. 

 

Щоб скористатися будь-яким із цих прав, будь ласка, зв’яжіться з WhiteEx за адресою 

whiteex_card@gmail.com, та WhiteEx відповість на ваш запит протягом розумного періоду часу та 

повідомить вас про вжиті заходи. 

Ви можете будь-коли відкликати свою згоду на обробку вашої Персональної інформації та попросити Нас 

припинити доступ, зберігання, використання та іншу обробку вашої Персональної інформації, якщо ви 

вважаєте, що WhiteEx не має на це належних прав. Відкликання вашої згоди не вплине на законність будь-

якої обробки WhiteEx до вашого відкликання, а також не вплине на обробку вашої Персональної 

інформації, яка виконується на законних підставах обробки, крім згоди. 

Ви маєте право вимагати від нас інформацію щодо того, як ми надаємо певні категорії вашої Персональної 

інформації третім особам для цілей прямого маркетингу. Закон Каліфорнії передбачає, що ви маєте право 

подати нам запит за нашою вказаною адресою та отримати таку інформацію: 

 

 категорії інформації, яку ми розкрили третім сторонам для цілей прямого маркетингу третіх 

сторін протягом попереднього календарного року; 

 імена та адреси третіх сторін, які отримали таку інформацію, або, якщо характер їхньої діяльності 

не можна визначити з назви, то приклади продуктів або послуг, що продаються. 

 

Ви маєте право отримати копію цієї інформації в стандартизованому форматі, і ця інформація не 

стосуватиметься конкретно вас. Ви можете зробити такий запит, надіславши Нам електронний лист за 

адресою whiteex_card@gmail.com.  

 

5. Персональна інформація, яку WhiteEx не обробляє 

WhiteEx не збирає та не зберігає будь-яку Персональну інформацію про дітей віком до 18 років. Ми 

свідомо не збираємо ідентифікаційну інформацію від осіб віком до 18 років. Якщо ви є батьком або 

опікуном і вам відомо, що ваші діти надали нам Персональну інформацію, будь-ласка, зв'яжіться з нами. 

Якщо Нам стає відомо, що Ми збирали Персональну інформацію дітей без підтвердження згоди батьків, 

Ми вживаємо заходів для видалення цієї інформації. 

WhiteEx також не обробляє Чуттєву Персональну інформацію, таку як расове чи етнічне походження, 

членство в політичних партіях або політичні погляди, релігійні чи філософські переконання, членство в 

профспілках, генетичні/біометричні дані, стан здоров’я, статеве життя чи сексуальна орієнтація. Ми 

також не збираємо інформацію про кримінальні засудження та правопорушення. 

Якщо ви вважаєте, що WhiteEx зібрав таку інформацію, негайно зв’яжіться з нами безпосередньо 

whiteex_card@gmail.com,  щоб видалити цю інформацію та вирішити проблеми. 

 

6. Політика використання файлів cookie 

Коли ви заходите на Наш Веб-сайт, WhiteEx (або Google Analytics чи подібний постачальник послуг від 

імені WhiteEx) може розміщувати файли cookie на вашому комп’ютері чи інших пристроях. 

Файл cookie — це невеликий текстовий файл, який надсилається та зберігається на вашому комп’ютері 

чи інших пристроях, підключених до Інтернету, для ідентифікації вашого браузера або збереження 

інформації. Вони широко використовуються для того, щоб Веб-сайти працювали або працювали краще, 

mailto:whiteex_card@gmail.com
mailto:whiteex_card@gmail.com
mailto:whiteex_card@gmail.com
mailto:whiteex_card@gmail.com


ефективніше. Інформація, яку WhiteEx отримує за допомогою файлів cookie, може включати інформацію 

про ваш комп’ютер, пристрій і браузер, наприклад вашу IP-адресу, браузер, операційну систему та 

характеристики пристрою, мовні параметри, мобільний пристрій або рекламний ідентифікатор, URL-

адреси переходу та інше. 

Файли cookie надсилаються у ваш браузер із Веб-сайту та зберігаються на вашому пристрої. Технології 

відстеження також використовуються як маяки, теги та сценарії для збору та відстеження інформації, а 

також для покращення та аналізу нашого Веб-сайту. 

Приклади файлів cookie, які Ми використовуємо: 

 Сессійні файли cookie. Ми використовуємо сеансові файли cookie для роботи Нашого Веб-сайту. 

 Cookie-файли переваг. Ми використовуємо налаштовані файли cookie, щоб запам'ятати ваші 

вподобання та різні налаштування. 

 Файли cookie безпеки. Ми використовуємо файли cookie безпеки з метою безпеки. 

 

Якщо ви заходите на Наш Веб-сайт із мобільного чи іншого пристрою, WhiteEx може збирати інформацію 

про цей пристрій, наприклад унікальний ідентифікатор пристрою («UDID»). 

WhiteEx використовує ці технології, щоб розпізнавати вас як користувача Нашого Веб-сайту, 

налаштовувати Веб-сайт, розуміти використання та визначати ефективність маркетингових кампаній 

електронною поштою, вимірювати ефективність просування та збирати інформацію про ваш комп’ютер 

або інший пристрій доступу для зменшення ризику, запобігання шахрайству та сприяння довірі. і безпеки. 

Ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб відхиляти всі файли cookie або вказувати, коли 

файли cookie можна надіслати. WhiteEx просить вас надати чітку згоду на використання файлів cookie. 

Однак, якщо ви не приймаєте файли cookie, можливо, ви не зможете повноцінно використовувати всі 

функції та послуги, які надає Веб-сайт. 

 

7. Безпека 

WhiteEx захищає вашу Персональну інформацію згідно з міжнародно визнаними стандартами, 

використовуючи фізичні, технічні та адміністративні заходи безпеки для захисту конфіденційності 

інформації, яку ви надаєте WhiteEx, від несанкціонованого або випадкового доступу, втрати, 

неправильного використання, розголошення, зміни, знищення, а також від інших протиправні дії третіх 

осіб. 

WhiteEx також запровадив низку заходів безпеки та технічних заходів, щоб гарантувати, що ваша 

інформація захищена та безпечно підтримується, наприклад шифрування, диверсифікація зберігання 

даних, внутрішні обмеження доступу до даних, технологія анонімізації, диверсифікація даних та активів, 

а також суворий контроль фізичного доступу до будівель та файли. 

Зверніть увагу, що передача інформації (включаючи повідомлення електронною поштою) через Інтернет 

або інші загальнодоступні мережі не є стовідсотково безпечною, жоден метод передачі через Інтернет не 

є повністю безпечним. 

Також зауважте, що WhiteEx не несе відповідальності за безпеку будь-якої інформації, яку ви передаєте 

Нам або отримуєте від Нас через Інтернет чи бездротове з’єднання, включаючи електронну пошту, 

телефон чи інші засоби зв’язку, оскільки Ми не можемо захистити цю інформацію з моменту її 

надсилання і поки вона не буде отримана Нами. Незважаючи на те, що Ми намагаємося використовувати 

комерційно прийнятні засоби захисту вашої Персональної інформації, Ми не можемо гарантувати її 

абсолютну безпеку. 

Ви також повинні розуміти відповідальність і вживати заходів безпеки, щоб захистити свою Персональну 

інформацію. 

Якщо у вас є будь-які підозри, що ваша Персональна інформація була поставлена під загрозу або будь-

який ризик, зокрема ваш обліковий запис, пароль та/або інша інформація, будь ласка, зв’яжіться з нами 

якомога швидше за адресою whiteex_card@gmail.com.  
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8. Обмін Персональною інформацією 

WhiteEx може розкрити інформацію про вас: 

 у межах, передбачених законом, як-от для виконання судових наказів, ордерів на обшук, 

нормативних розпоряджень, повісток до суду та інших законних запитів державних органів, зокрема для 

виконання вимог національної безпеки чи правоохоронних органів; 

 для захисту Персональної безпеки користувачів нашого Веб-сайту або громадськості; 

 у зв’язку з будь-яким судовим розглядом або майбутнім судовим розглядом; 

 для встановлення, здійснення або захисту законних прав WhiteEx; 

 третім сторонам, які допомагають Нам керувати Нашим Веб-сайтом (наприклад, постачальникам 

послуг хостингу серверів, постачальникам послуг управління бізнесом і розсилки електронною поштою 

та іншим подібним постачальникам послуг). Ці компанії мають право використовувати вашу Персональну 

інформацію лише за необхідності для надання Нам цих послуг; 

 до юридичних органів, консультантів, порадників або постачальників послуг, коли це потрібно 

для розслідування, реагування на шахрайство або запобігання йому; або коли це необхідно для 

забезпечення безпеки нашої мережі та послуг і захисту безпеки WhiteEx або громадськості; 

 торговим посередникам WhiteEx, агентам, партнерам або постачальникам послуг, які діють від 

Нашого імені у зв’язку з пропозицією продуктів або послуг WhiteEx; 

 до сторонніх маркетингових і рекламних мереж, щоб допомогти Нам продавати Наші продукти 

на Нашому власному Веб-сайті та на Веб-сайтах третіх сторін (наприклад, ремаркетингові оголошення 

Google в Інтернеті). 

 

 

У рамках надання цих послуг WhiteEx передаватиме частину вашої Персональної інформації таким 

компаніям, як, наприклад: служби Google – аналітика, служби Facebook Inc. – пікселі дій відвідувачів, 

хмарні служби/серверні служби тощо. 

 Google Analytics — це служба веб-аналітики від Google, яка відстежує трафік Веб-сайту та звітує 

про нього. Google використовує зібрані дані для відстеження та моніторингу використання нашого Веб-

сайту. Ці дані надаються іншим службам Google. Google може використовувати зібрані дані для 

контекстуалізації та персоналізації реклами власної рекламної мережі. Ви можете відмовитися від того, 

щоб ваша діяльність на Нашому Веб-сайті стала доступною для Google Analytics, встановивши 

доповнення для браузера для відмови від Google Analytics. Доповнення запобігає Google Analytics 

JavaScript обмінюватися інформацією з Google Analytics про активність відвідувань. Для отримання 

додаткової інформації про практику конфіденційності Google відвідайте веб-сторінку Конфіденційність і 

умови Google: 

https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 Ми використовуємо «пікселі дій відвідувача» від Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 

94025, США або, якщо ви перебуваєте в ЄС або Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, Dublin 2 , Ірландія («Facebook») на Нашому Веб-сайті. Це дає Нам змогу відстежувати вашу 

поведінку після того, як ви були перенаправлені на Веб-сайт, натиснувши рекламу Facebook. Це дає Нам 

змогу вимірювати ефективність реклами Facebook для статистичних цілей і дослідження ринку. 

Персональна інформація та дані в такий спосіб є для нас анонімними, тобто Ми не бачимо персональну 

інформацію окремої особи. Проте ця персональна інформація зберігається та обробляється Facebook, тому 

ми повідомляємо вас, ґрунтуючись на наших знаннях про ситуацію. Facebook може пов’язувати цю 

інформацію з вашим обліковим записом Facebook, а також використовувати її для власних рекламних 

цілей відповідно до Політики використання даних Facebook https://www.facebook.com/about/privacy. Ви 

можете дозволити Facebook та її партнерам розміщувати оголошення на та з Facebook. Файл cookie також 

може зберігатися на вашому комп’ютері для цих цілей. Правовою основою використання цього сервісу є 

GDPR. Ви можете заперечити проти збору вашої Персональної інформації Facebook pixel або проти 

використання вашої Персональної інформації з метою показу реклами Facebook, звернувшись 

безпосередньо до Facebook. Ми гарантуємо адекватність передачі даних у третю країну США через 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
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узгодження стандартних договірних положень ЄС. 

У деяких випадках WhiteEx анонімізує вашу Персональну інформацію (щоб її більше не можна було 

пов’язувати з вами) для дослідницьких або статистичних цілей, і в цьому випадку Ми можемо 

використовувати цю інформацію необмежений час без додаткового повідомлення. 

 

9. Міжнародна передача даних. 

Якщо ви перебуваєте в ЄС, зверніть увагу, що вашу Персональну інформацію може бути передано до 

країн, які не входять до ЄС. 

 

WhiteEx вживе додаткових заходів, щоб переконатися, що ваша Персональна інформація обробляється 

так само безпечно та надійно, як це було б у Європейському Союзі та відповідно до законодавства про 

захист даних, як зазначено нижче: 

 вибір тільки партнерів і послуг, які відповідають стандартам ЄС; 

 обмеження доступу до вашої Персональної інформації для тих співробітників, агентів, 

підрядників та інших третіх сторін, які мають законну потребу знати, і забезпечення їх обов’язків щодо 

конфіденційності; 

 процедури усунення порушень даних (випадкове або незаконне знищення, втрата, зміна, 

несанкціоноване розкриття ваших персональних даних або доступ до них), включаючи, повідомлення 

вас і керівний орган, якщо WhiteEx зобов’язаний це робити згідно з законом. 

 

Ваша Персональна інформація також може бути передана та збережена на комп’ютерах, розташованих за 

межами вашого штату, провінції, країни чи іншої державної юрисдикції, де закони про захист даних 

можуть відрізнятися від законів вашої юрисдикції. 

Ваша згода з цією Політикою конфіденційності з подальшим наданням такої інформації означає вашу 

згоду на цю передачу. 

WhiteEx вживатиме всіх розумно необхідних заходів, щоб гарантувати, що ваші дані обробляються 

безпечно та відповідно до цієї Політики конфіденційності, і жодна передача вашої Персональної 

інформації організації чи країні не відбуватиметься, якщо не буде встановлено адекватних засобів 

контролю, включаючи безпеку ваших даних та іншої Персональної інформації. 

Деякі з Наших зовнішніх третіх сторін розташовані за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), тому 

обробка ними вашої Персональної інформації передбачатиме передачу даних за межі ЄЕЗ. 

Після того, як ми передаємо вашу персональну інформацію за межі ЄЕЗ, ми будемо дотримуватися 

критеріїв, встановлених у межах ЄЕЗ. 

Для отримання додаткової інформації див. Європейська комісія: Адекватність захисту персональних 

даних у країнах, що не входять до ЄС: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-

outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en)  

Якщо Ми надаємо Персональну інформацію агентствам із запобігання шахрайству та злочинам, а також 

постачальникам послуг із перевірки шахрайства та/або кримінальної історії в ЄЕЗ, вони можуть 

передавати вашу Персональну інформацію за межі ЄЕЗ, у цьому випадку вони покладають договірні 

зобов’язання на одержувачів цих даних щодо захисту вашої Персональної інформації відповідно до 

стандарту, необхідного в ЄЕЗ, і/або вони можуть вимагати від одержувача підписатися на певні 

стандарти, призначені для безпечного обміну даними. 

 

Кожного разу, коли Ми передаємо вашу Персональну інформацію за межі вашої країни, Ми також 

забезпечуємо подібний рівень захисту, забезпечуючи принаймні один із таких заходів захисту: 

 

 Ми передамо вашу Персональну інформацію лише до країн, які Європейська комісія вважає, що 

забезпечують достатній рівень захисту персональних даних. 

 Якщо ми використовуємо певних постачальників послуг, WhiteEx може використовувати 

спеціальні контракти, схвалені Європейською комісією, які надають Персональній інформації такий 
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самий захист, як і в Європі. 

 У тих випадках, коли Ми використовуємо постачальників із США, WhiteEx може передавати їм 

дані, якщо вони є частиною Privacy Shield, яка вимагає від них забезпечувати аналогічний захист 

Персональної інформації, якою обмінюються між Європою та США. 

 

 

Зв’яжіться з нами за адресою whiteex_card@gmail.com, якщо вам потрібна додаткова інформація про 

конкретний механізм, який ми використовуємо під час передачі ваших персональних даних з ЄЕЗ. 

 

10. Зберігання Персональної інформації. 

WhiteEx зберігатиме вашу Персональну інформацію лише стільки часу, скільки це обґрунтовано 

необхідно для досягнення цілей її збору, включно з метою задоволення будь-яких правових, нормативних 

вимог, вимог щодо бухгалтерського обліку чи звітності. 

WhiteEx не зберігатиме вашу Персональну інформацію довше, ніж це необхідно для обсягу причин(и), з 

яких вона була зібрана. 

Ваша персональна інформація зберігатиметься відповідно до таких факторів, які визначають період, 

протягом якого вона зберігатиметься: 

 Цілі та вимоги WhiteEx; 

 види відповідної персональної інформації; 

 цілі, для яких персональна інформація збирається, зберігається та обробляється; 

 Правова основа WhiteEx для збору, зберігання та обробки цієї Персональної інформації; 

 будь-які юридичні зобов’язання зберігати таку інформацію. 

WhiteEx забезпечує регулярну перевірку персональних даних, які зберігаються, відповідно до таких 

критеріїв, щоб визначити, чи варто їх зберігати далі. 

 

11. Зміни в Політиці конфіденційності. 

Ця Політика конфіденційності набуває чинності з моменту публікації на цьому Веб-сайті та 

залишатиметься в силі, за винятком будь-яких змін у її положеннях у майбутньому, які набувають 

чинності та застосовуватимуться негайно після їх публікації на Веб-сайті. 

WhiteEx може оновлювати та/або змінювати умови цієї Політики конфіденційності, і WhiteEx сповістить 

вас, переглянувши дату у верхній частині цієї політики, а в деяких випадках WhiteEx може надати вам 

додаткове повідомлення, наприклад додати заяву на Веб-сайт, надіслати вам електронною поштою 

безпосередньо до того, як ці зміни набудуть чинності, щоб ви знали про тип Персональної інформації, яку 

WhiteEx збирає, отримує та зберігає, а також про те, як вона використовуватиметься, і за яких обставин, 

якщо такі є, WhiteEx може розкривати таку інформацію. 

Цю Політику конфіденційності востаннє оновлено 26 липня 2022 року. 

12. Різне 

Наш Веб-сайт може містити посилання на інші Веб-сайти, якими Ми не керуємо. Якщо ви натиснете 

посилання третьої сторони, вас буде спрямовано на сайт цієї третьої сторони. Ми наполегливо 

рекомендуємо вам переглядати Політику конфіденційності кожного Веб-сайту, який ви відвідуєте. Ми не 

контролюємо та не несемо відповідальності за вміст, політику конфіденційності чи практику будь-яких 

сторонніх сайтів чи служб. 

13. Контактні дані. 

Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо цієї Політики конфіденційності, практики Нашого Веб-

сайту або вашої роботи з Нашим Веб-сайтом, зв’яжіться з WhiteEx. 

Ви можете надіслати електронний лист на адресу whiteex_card@gmail.com.  
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