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Інформуємо, що компанія  Менард звертає  особливу увагу на захист приватності як 
поточних, так і потенційних Замовників. Таким чином, ми надаємо загальну інформацію про 
принципи збору, обробки та використання компанією Менард інформації про користувачів 
цього веб-сайту. 

Фірма Менард з головним офісом у Варшаві на вул. Повонзковска 44c, є адміністратором 
персональних даних, як визначено в Положенні Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 
2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних 
даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46 / EC (загальне 
регулювання захисту даних - RODO) та обробляє отримані для вас особисті дані, в тому 
числі через веб-сайт www.menard.com.ua. 

Відповідно до нашої політики, ми вживаємо всіх необхідних заходів для забезпечення того, 
щоб усі особисті дані, якими ми володіємо, були оброблені справедливо та відповідно до 
закону. Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для реалізації та застосування цієї 
політики конфіденційності. Всі наші працівники та обробники даних, які мають доступ до 
персональних даних, зобов’язані зберігати їх конфіденційність. 

I. ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ 
1. Дані збираються автоматично 
Під час відвідування нашого веб-сайту дані про ваш візит автоматично збираються, 
наприклад, IP-адреса, ім'я домену, тип браузера, тип операційної системи тощо. 
 

2. Дані, зібрані при контакті з нами 

Зв'язуючись з нами через веб-сайт (контактна форма), телефон, електронну пошту тощо, 
ви надаєте нам свої особисті дані, наприклад, ім'я, прізвище, адресу електронної пошти  

 

3. Дані, зібрані під час підписки на інформаційний бюлетень 
Заповнивши поле для підписки на інформаційний бюлетень, ви добровільно надаєте свою 
електронну адресу, щоб отримати від нас кореспонденцію. 

 

II. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ 
Дані, надані вами під час контакту, не публікуються на веб-сайті. Вони використовуються 
лише для зв'язку з Вами. 
1. У випадку контролю Державного Управління з Захисту Персональних Даних ваші дані 
можуть бути надані співробітникам Управління відповідно до Закону про захист 
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персональних даних. Політика конфіденційності веб-сайту www.menard.com.ua. 
2. У разі порушення закону або коли це вимагається законодавством, ми можемо розкрити 
ваші дані судовим органам. Дані, залишені вами на веб-сайті www.menard.com.ua, не 
передаються іншим організаціям у цілях, для яких ви не погоджуєтесь, за винятком 
випадків, зазначених у пунктах 1 і 2 вище. 
3. У випадку підписки на інформаційний бюлетень ви погоджуєтесь на обробку свої дані 
(адресу електронної пошти) у маркетингових цілях. 

III. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIES 
Наш веб-сайт використовує файли cookies (тобто невеликі текстові файли, 
розміщені на комп'ютері користувача, що використовуються під час з'єднання з 
цим веб-сайтом), щоб адаптувати вміст веб-сайту до налаштувань користувача, 
ідентифікувати користувача на веб-сайті, щоб надавати контент, доступний лише 
зареєстрованим користувачам та створити статистику використання наших послуг. 
Файли cookie не містять жодних особистих даних і можуть зберігатись до тих пір, 
поки веб-браузер не буде закритий, або до їх видалення з веб-браузера. Якщо Ви 
не погоджуєтеся на використання файлів cookie, вимкніть можливість розміщення 
їх у налаштуваннях Вашого веб-браузера. 

 

ІV. ТРЕТІ СТОРОНИ 
Під час збирання та використання інформації про наших клієнтів ми можемо 
використовувати підтримку постачальників при обробці цієї інформації для цілей, 
перелічених у розділі II цієї Політики. Ми будемо стежити за дотриманням відповідних 
місцевих законів та правил третіми сторонами, такими як постачальники та підрядники, які 
займаються обробкою персональних даних, що є у нас. 

V. ЗМІНИ / ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ 
Ви маєте повне право перевіряти та змінювати свої дані, а також вимагати їх видалення з 
бази даних. Всі запити на видалення даних повинні бути повідомлені на електронну 
пошту: biuro@menard.pl. Ваші дані будуть остаточно видалені після досягнення мети, для 
якої вони були передані. 

 
VI. ЗМІНИ В КОНФІДЕНЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ 
Ми залишаємо за собою право змінити цю політику конфіденційності, опублікувавши нову 
політику конфіденційності на цьому сайті. 

 


