
УГОДА ПРО ПОРЯДОК ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПІДПИСКУ НА ПОСЛУГИ HILTI ON!TRACK 

Цей документ визначає порядок оброблення персональних даних в межах виконання чинного договору підписки на Послуги HILTI 
ON! TRACK, укладеного між Замовником і Постачальником. Факт підписання договору підписки на Послуги  HILTI ON! TRACK, 
який містить посилання на цей документ, підтверджує безумовну згоду Замовника з умовами оброблення персональних даних. 

Пункт 1 
Визначення 
Для цілей цієї Угоди: 

а. Закон про захист персональних даних – Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року 
№ 2297-VI; 
б. Суб’єкт персональних даних – працівник експортера даних та/або інші Авторизовані користувачі, чиї персональні 
дані є предметом цієї Угоди. 
в. «персональні дані», «спеціальні категорії даних», «оброблення даних», «розпорядник», «суб’єкт даних» та 
«уповноважений», «володілець персональних даних» мають ті самі значення, як визначено в Законі про захист персональних 
даних. 
г. «Імпортер даних» - це оператор, який погоджується одержувати персональні дані від Експортера Даних для 
подальшого їх оброблення у відповідності до інструкцій та умов, які наведені в цій Угоді, відомості про Імпортерів Даних 
зазначені в Пункті 2 цієї Угоди. 
д. «Замовник»/ «Експортер Даних» - особа, що названа в якості Замовника в чинному договорі підписки на Послуги 
HILTI ON! TRACK, який містить посилання на цей документ. 
е. «Субоператор Даних» - це оператор, пов’язаний зобов’язаннями з Імпортером Даних або іншим Субоператором 
Даних, який погоджується одержувати персональні дані від Імпортера Даних або іншого Субоператора Даних для 
подальшого оброблення від імені Експортера Даних у відповідності до інструкцій і умов, наведених в цій Угоді та субугоді. 
ж. «Законодавство, що підлягає застосуванню в сфері захисту персональних даних» - це законодавств, норми якого 
охороняють основні права та свободи людини, зокрема, право на конфіденційність персональних даних при їх обробленні 
та визначають дію оператора в країні, де знаходиться Експортер Даних. 
з. «Технічні та організаційні заходи безпеки» - це заходи, спрямовані на захист персональних даних від ненавмисного 
та незаконного видалення, неумисної втрати, ненавмисної зміни, несанкціонованого розголошення даних та доступу до них, 
зокрема, в тих випадках, коли передача даних відбувається по мережі, а також від інших незаконних форм оброблення таких 
даних. 

Інші визначення, що невказані в цьому пункті, мають значення визначене між Замовником та Постачальником в договорі підписки 
на Послуги HILTI ON! TRACK. 

Пункт 2 
Деталі передачі даних 

  Експортер Даних: Експортер Даних – це Замовник, який одержує Послуги відповідно до договору підписки на Послуги  HILTI ON! TRACK 

1. Імпортер Даних №1: Компанія Hilti Deutschland AG, що знаходиться за адресою Hiltistraße 2, 86916 Kaufering, Deutschland. 
Інформація, що передана 
Стосується наступних 
категорій суб’єктів 
персональних даних 

Стосується наступної категорії інформації Стосується 
наступних 
спеціальних 
категорій 
інформації 

Пройде наступні процедури обробки 

Експортер Даних 
• Працівники компанії 

Експортера Даних, в тому 
числі колишні працівники. 

Інші авторизовані працівники 
третіх сторін, в тому числі 
колишні, які мають доступ до 
інформації 

A. Загальна інформація про Замовника: 
• Логотип компанії 
• Найменування компанії 
• Місцезнаходження компанії 
• Адрес складів, будівельних 

майданчиків, транспортні засоби та їх 
адміністраторів  

 
B. Загальна інформація про Працівника: 

• ПІБ 
• Зображення (надається тільки при 

згоді працівника) 
• Місцезнаходження 

телефона  Працівника за 
даними GPS 

 
C. Інформація про працівника 

компанії Замовника-Експортера 
Даних: 

- Ім’я користувача 

Не має Забезпечує підтримку 
Експортера Даних 



- Адреса електронної 
пошти 

- Місцезнаходження 
та/або контактна 
інформація (поштовий 
індекс, країна, область, 
місто, вулиця, будинок, 
телефон) 

- Посада 
- Тип зайнятості 

(постійний працівник, 
тимчасовий працівник, 
аутсорер) 

- Сертифікати працівника, 
пов’язані з правом 
використовувати різні 
типи активів 

- Доступ до застосунку, 
дозволи на доступ та 
роль користувача. 

 
D. Історія передачі активів: 

- Дата передачі 
- Тип передачі 
- Передача від працівника 

А працівнику Б, 
(включаючи GPS-
координати місця, куди 
були передані активи 

- Історія передачі активів 
конкретного працівника. 

 
2. Імпортер Даних №2: Компанія Hilti Aktiengesellschaft, що знаходиться за адресою Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein 

Передана інформація 
Стосується наступних категорій 
суб’єктів персональних даних 

Стосується наступних категорій інформації Стосується 
наступних 
спеціальних 
категорій інформації 

Пройде наступні процедури обробки 

Експортер Даних 
-      Працівники компанії 

Експортера Даних, в 
тому числі колишні 
працівники.  

Інші авторизовані 
працівники третіх 
сторін, в тому числі 
колишні, які мають 
доступ до інформації.  

 

A. Загальна інформація про Замовника: 
• Логотип компанії 
• Найменування компанії 
• Місцезнаходження компанії 
• Адреса складів, будівельних 

майданчиків, транспортних засобів та 
їх адміністраторів. 

 
B. Загальна інформація про Працівника: 
- Ім’я, прізвище 

- Зображення (надається лише з письмової 
згоди працівника) 

- Місцезнаходження телефона 
Працівника за даними GPS 

 
C. Інформація про працівника компанії-

замовника Експортера Даних: 
 

• Ім’я користувача 
• Адреса електронної пошти 
• Місцезнаходження та контактна 

інформація (поштовий індекс, 
країна, область, місто, будинок, 
телефон)  

• Посада 
• Тип зайнятості (постійний 

працівник, тимчасовий 
працівник, аутсорсер) 

• Сертифікати працівника, пов’язані з 
правом використовувати різні  типи 
активів  

• Доступ до застосунку, дозволи на 
доступ та роль користувача  

 
D. Історія передачі активів 

• Дата передачі 
• Тип передачі 

Немає  • Технічне обслуговування 
серверів, мережевих елементів, 
систем зберігання та резервного 
копіювання, що необхідні для 
коректної роботи системи 
ON!Track 

• Технічне обслуговування 
серверів електронної пошти. 

• Забезпечення підтримки 
Експортера Даних 

• Технічне обслуговування 
застосунку ON!Track 

• Інтеграція застосунку 
ON!Track та систем імпортера 
даних 

• Передача персональних даних 
категорії А від Замовника, який 
має доступ до застосунку 
ON!Track, в 
застосунок ON!Track та із 
глобальних SAP-систем Hilti через 
стандартні інтерфейси в 
застосунок ON!Track и навпаки. 

• Передача персональних 
даних категорії B и C від 
працівників Замовника, які 
мають стати 
адміністраторами системи 
Hilti ON!Track за запит 
Замовника, в 
застосунок ON!Track та із 
глобальних SAP-систем Hilti 
через стандартні інтерфейси в 
застосунок ON!Track та навпаки. 

• Передача персональних даних 
категорій A, B, C, D із застосунку 
ON!Track через стандартні 



• Передача від працівника А працівнику 
Б, включаючи GPS-координати місця, 
куди були передані активи 

Історія передачі активів  конкретного 
працівник 

інтерфейси в глобальні SAP-
системи  Hilti. 

• Аналіз історії передачі Активів, 
поточного розташування Активів, 
розподіл Активів та статусу 
Активів на запит клієнтів 
експортера даних з використанням 
стандартного функціоналу 
застосунку ON!Track. 

• Послуги хостингу та 
адміністрування застосунку 
ON!Track 

3. Імпортер Даних №3: Компанія Hilti Asia IT Services Sdn, яка знаходиться за адресою Bhd., Level 7, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 
1, Jln PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 
Передана інформація 
Стосується наступних категорій 
суб'єктів персональних даних 

Стосується наступних категорій інформації  Стосується 
наступних 
спеціальних 
категорій 
інформації 

Пройде наступні процедури оброблення 

Експортер Даних 
-      Працівники компанії 

Експортера Даних, в 
тому числі колишні 
працівники.  

Інші авторизовані 
працівники третіх 
сторін, в тому числі 
колишні, які мають 
доступ до інформації.  

 

A. Загальна інформація про Замовника: 
• Логотип компанії 
• Найменування компанії  
• Місцезнаходження компанії 
• Адреса складів, будівельних 

майданчиків, транспортних засобів та 
їх адміністраторів 

 
B. Загальна інформація про Працівника: 

• Ім’я, прізвище 
• Зображення (надається лише з 

письмової згоди працівника) 
•  Місцезнаходження 

телефону Працівника за 
даними GPS 

 
С. Інформація про працівника 
компанії- клієнта Експортера Даних: 

• Ім’я користувача 
• Адреса електронної пошти 
• Місцезнаходження та контактна 

інформація (поштовий індекс, 
країна, область, місто, вулиця, 
дім, телефон) 

• посада 
• Тип зайнятості (постійний 

працівник, тимчасовий 
працівник, аутсорсер) 

• Сертифікати працівника, пов’язані з 
правом використовувати різні типи 
активів  

• Доступ до застосунку, дозволи на 
доступ та роль користувача 

 
C. Історія передачі активів 

• Дата передачі 
• Тип передачі 
• Передача від працівника А працівнику 

Б, включаючи GPS-координати місця, 
куди були передані активи  

• Історія передачі активів 
конкретного працівника 

Немає • Інтеграція застосунку ON!Track 
систем Імпортера Даних 

• Технічне обслуговування 
серверів, мережевих елементів, 
систем зберігання та резервного 
копіювання, необхідних  для 
коректної роботи системи 
ON!Track 

• Технічне обслуговування 
застосунку  ON!Track 

• Забезпечення підтримки  
Експортера  Даних 

• Забезпечення технічної 
підтримки Імпортеру Даних №2 з 
використання застосунку 
ON!Track 

• Передача особистих Даних 
категорії А   від Клієнта, який має 
доступ до застосунку ON!Track, в 
застосунок ON!Track та із 
глобальних SAP-систем  Hilti через 
стандартні інтерфейси в 
застосунок ON!Track та навпаки. 

• Передача Особистих Даних 
категорії B та C від працівників 
Замовника, які повинні стати 
адміністраторами системи  
Hilti ON!Track на запит Замовника, 
в застосунок ON!Track та із 
глобальних SAP-систем Hilti через 
стандартні інтерфейси в застосунок  
ON!Track і навпаки. 

• Передача Особистих Даних 
категорії A, B, C, D із застосунку 
ON!Track через стандартні 
інтерфейси в глобальні SAP-
системи Hilti. 

• Аналіз історії передачі Активів, 
поточного розташування Активів, 
розподіл Активів та статусу 
Активів га запит компаній-клієнтів 
Експортера Даних з використанням 
стандартного функціоналу 
застосунку  ON!Track. 

 

Пункт 3. Обов’язки Експортера Даних 

Експортер Даних гарантує, що: 

а. Передача та оброблення персональних даних проводиться та буде проводитись з урахуванням положень законодавства, що 
підлягає застосуванню в сфері захисту персональних даних (а також, в разі якщо це підлягає застосуванню, що про 
відповідну передачу чи оброблення даних повідомлені уповноважені органи місцезнаходження Експортера Даних); а також 
що його діяльність не порушує законодавство тієї країни; 



б. Він проінструктував та буде продовжувати інструктувати Імпортера Даних про необхідність обробляти персональні дані 
тільки від імені Експортера Даних та у відповідності із законодавством у сфері захисту персональних даних, що підлягає 
застосуванню та умовами цієї Угоди; 

в. Імпортер Даних забезпечить достатні гарантії проведення технічних та організаційних заходів безпеки, зазначених в Пункті 
6 цієї Угоди; 

г. Після оцінки вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, що підлягає застосуванню, прийнятих заходів 
безпеки достатньо для захисту персональних даних від неумисного та незаконного видалення, неумисної втрати, неумисної 
зміни, несанкціонованого розголошення даних та доступу до них, зокрема в тих випадках, коли передача даних відбувається 
по мережі, а також те, що такі заходи забезпечать достатню безпечність від ризиків, пов’язаних з процесом оброблення 
інформації, при цьому приймаючи до уваги рівень сучасних технологій та витрати на їх впровадження; 

д. Він буде додержуватись заходів безпеки, передбачених законодавством в сфері захисту персональних даних та іншої 
конфіденціальної інформації; 

е. Якщо передають спеціальні категорії даних, Експортер Даних інформує про це Суб’єкта Даних, а також про те, що такі 
персональні дані Суб’єкта даних можуть бути передані в третю країну без достатнього ступеня захисту персональних даних 
(як це визначено в Законі про захист персональних даних); 

ж. Він буде переадресовувати всі повідомлення, одержані від Імпортера Даних або Субоператора Даних згідно пункту 4 (б) и 
7(3) Уповноваженому за умови, якщо Експортер Даних прийняв рішення продовжувати передачу даних або відновити 
діяльність; 

з. Після відповідного запиту Суб’єкти Даних одержать копію цієї Угоди (окрім пункт 6), загальну інформацію щодо заходів 
безпеки, копії субугод, які мають бути складені у відповідності до цієї Угоди; якщо умови цієї Угоди або договори, місять 
яку-небудь комерційну інформацію, то вона може бути видалена; 

и. За наявності субугоди обробка даних здійснюється Субоператором у відповідності до Пункту 9 з наданням хоча б 
аналогічного рівня безпеки особистих даних та прав Суб’єкта Даних, як і той, що надається Імпортером Даних на підставі 
цієї Угоди; 

к. Від буде дотримуватись вимог чинного законодавства в галузі захисту персональних даних, в тому числі в процесі збору, 
оброблення та передачі персональних даних Імпортерам Даних; 

л. Оперативно повідомляти Імпортерів Даних та Постачальника про будь-які порушення прав та законних інтересів Суб’єктів 
Даних у зв’язку з обробленням їх персональних даних; оперативно вживати заходів та/або надавати необхідне сприяння для 
зупинення виявлених порушень. 

Пункт 4. Обов’язки Імпортера Даних 

Імпортер Даних гарантує, що: 

а. Він здійснюватиме оброблення персональних даних виключно від імені Експортера Даних, дотримуючись при цьому 
інструкцій та умов цієї Угоди; якщо ж він не може забезпечити вказаних положень з певних причин, то він має негайно 
проінформувати про це Експортера Даних і, в такому разі, Експортер Даних вправі призупинити передачу даних та/або 
договір підписки на Послуги HILTI ON! TRACK; 

б. В нього немає підстав вважати, що законодавство, що підлягає застосуванню, не дозволяє йому виконати інструкції, одержані від 
Експортера Даних, та зобов’язання за цією Угодою; за умови внесення змін в законодавство, які можуть негативно вплинути на виконання 
гарантій та зобов’язань, що наведені в цій Угоді, Імпортер Даних зобов’язується негайно повідомити Експортера Даних про існуючи зміни, 
та в такому разі Експортер Даних вправі призупинити передачу даних та/або розірвати договір підписки на Послуги HILTI ON! TRACK; 

в. Він вжив усі необхідні технічні та організаційні заходи безпеки, що наведені в пункті 6 перед початком передачі даних; 
г. Він негайно повідомить Експортера Даних: 

• про будь-який запит відомостей, що є предметом цієї Угоди, який надійшов з боку компетентних державних органів; 
• про будь-яку ненавмисну або неумисну спробу несанкціонованого доступу, а також 
• про будь-який запит, що надійшов безпосередньо від Суб’єктів Даних, без надання відповіді на таких запит, окрім 

випадків, коли на це є дозвіл; 
д. що він буде своєчасно та належним чином відповідати на запити від Експортера Даних щодо оброблення та передачі персональних даних, 

а також дотримуватись рекомендацій Уповноваженого стосовно оброблення даних, що передаються; 
е. на запит Експортера Даних він відправить інформацію щодо ходу оброблення даних в рамках цієї Угоди для аудита, який буде проводитись 

Експортером Даних або контролюючими організаціями, до складу яких входять незалежні представники, які мають відповідну кваліфікацію 
та зобов’язані зберігати конфіденційність, які обираються Експортером Даних спільно з Уповноваженим (якщо підлягає застосуванню); 

ж. Суб’єкти Даних одержать після відповідного запиту копію цієї Угоди або копії субугод, за виключенням пункту 6, яке заміняється 
загальною інформацією щодо заходів безпеки в тих випадках, коли Суб’єкт Даних не може одержати копію документа від Експортера 
Даних; в разі якщо ця Угода або договори містять комерційну інформацію, то вона може бути видалена; 

з. У випадку Субоброблення Даних він заздалегідь повідомляє Експортера Даних про це та одержує письмову згоду на проведення 
субоброблення; 

и. Діяльність Субоператора буде складатись у відповідності з Пунктом 9; 
к. Відправить копію субугоди, яка складена на основі цієї Угоди Експортеру Даних. 

Пункт 5. Відповідальність 

1. Сторони погоджуються, що відповідальність за порушення прав та законних інтересів Суб’єктів Даних несе Експортер Даних. 
2. В разі виникнення претензій з боку Суб’єкта Даних, пов’язаних з обробленням персональних даних, коли таке оброблення спричинило чи 
могло спричинити шкоду Суб’єкту Даних або в разі інших порушень прав та законних інтересів Суб’єктів Даних, Експортер Даних зобов’язаний 
відшкодувати Суб’єкту Даних шкоду, понесену в результаті такого порушення. 



Пункт 6. Технічні та організаційні заходи захисту даних 

Імпортери Даних здійснюють наступні технічні та організаційні заходи безпеки щодо захисту персональних даних. 

Контроль доступу до ділянок оброблення 

• Імпортер Даних впроваджує необхідні заходи щодо запобігання несанкціонованого доступу третіх осіб до обладнання, яке обробляє 
інформацію; ці заходи включають в себе: 

- Відстеження доступу до виробничих об’єктів; 
- Забезпечення безпеки на об’єктах, в тому числі за допомогою ефективних систем безпеки; 
- Забезпечення супроводження відвідувачів. 

Контроль доступу до ділянок оброблення даних 

• Імпортер Даних впроваджує заходи щодо забезпечення захисту систем оброблення персональних даних від несанкціонованого доступу, які 
включають: 

- Методи аутентифікації та ідентифікації, які використовуються для одержання контрольованого доступу до систем оброблення 
даних; 

- Контроль доступу та авторизація відповідно до принципу «необхідної інформації»; 
- Наявність захисту кінцевих точок, які використовуються для підтримання Програмного Забезпечення, в метою запобігання 

небажаного доступу до систем і розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Сюди входять міжмережеві екрани 
(файерволи), антивіруси, програми для викриття шкідливих програм, вторгнень і т.п. Перераховані технології необхідно 
періодично оновлювати у відповідності з рівнем технологій в цій сфері. 

Контроль доступу до окремих ділянок систем оброблення даних 

• Імпортер Даних зобов’язується проводити необхідні заходи, щоб ті, хто має доступ до систем оброблення даних, мали можливість 
використовувати дані тільки в рамках дозволеного доступу,  а також щоб дані не були прочитані, скопійовані, змінені або видалені без 
відповідного дозволу, зокрема: 

- Підготовка Імпортером Даних політики з доступу до персональних даних та проведення навчальних програм з відповідної 
політики; 

- Інформування працівників Імпортера Даних про відповідні заходи безпеки та можливі наслідки порушень правил та процедур 
безпеки; 

- Використання тільки анонімних даних про проведенні навчання; 
- Забезпечення доступу до даних тільки із контрольованого місцезнаходження або через контрольовану мережу; 
- Кінцеві пристрої, через які здійснюється доступ до даних, захищені з використанням механізмів захисту персональних даних 

клієнта. 

Контроль передачі даних 

• Імпортер Даних впроваджує заходи для запобігання прочитання, копіювання, змін, видалення даних без необхідного дозволу в ході передачі 
чи зберігання даних, а також забезпечує можливість встановлення та перевірки персональних даних, що передаються кінцевими 
користувачами, зокрема, такими способами: 

- Контроль передачі даних між Експортером та Імпортером Даних за допомогою програмного забезпечення; 
- Програмне забезпечення Імпортера Даних має використовувати алгоритми шифрування, щоб забезпечити конфіденційність, 

недоторканість та справжність даних при їх передачі від Експортера Даних в програмне забезпечення; 
- Контроль передачі даних між Імпортером Даних та Субоператором: 

 Окрім сфер, обумовлених в угоді, одержання даних дозволено тільки для цілей надання підтримки та лише 
зареєстрованих працівникам сервісу; 

 Процес авторизації працівників Імпортера Даних, які потім одержують дозвіл на передачу даних, суворо 
регламентований; 

 Якщо необхідно копіювати дані на носій, щоб передати його третій стороні, цей носій буде використовуватись розумно 
в тому, що стосується їх конфіденційності; 

 Задля безпечної передачі особистих даних встановлюються процедури, що документуються. 

Контроль даних, що вводяться, оброблення даних та розподіл для різних цілей 

• Імпортер Даних впроваджує відповідні заходи з забезпечення безпеки оброблення Персональних Даних у відповідності до вимог 
Експортера Даних, зокрема: 
- Доступ до даних розділяється за допомогою системи безпеки застосунків для відповідних користувачів. 
- Підтримка ідентифікації та аутентифікації користувачів в застосунку. 
- Рівень доступу в застосунку залежить від ролі користувача. 
- Імпортер Даних, в разі необхідності та розумності, може використовувати в програмному забезпеченні механізми контролю для 

перевірки даних, що вводяться та/або відстеження використання або зміни даних. 
- Імпортер Даних може використовувати сучасні методи моніторингу для виявлення загроз безпеки або цілісності даних, розслідування 

порушень конфіденційності або інших шкідливих дій, без попереднього розголошення фактів використання даних методів. 

Контроль доступності 

• Імпортер Даних впроваджує відповідні заходи для запобігання неумисної втрати Персональних Даних, зокрема: 
- Заходи загального характеру: 

 Управління доступність здійснюється з урахуванням даних про доступність Послуги. 
 Конфігурація внутрішніх інформаційних систем змінюється у зв’язку зі стандартними процедурами контролю змін. 



 Імпортер Даних використовує ряд стандартних методів задля запобіганню втрати даних з причин відключення 
електрики або з інших причин природничого характеру. 

 У відповідності до Угоди про рівень обслуговування, Імпортер Даних проводить профілактичний ремонт, щоб 
запобігти незапланованій Недоступності Послуги. 

 Програмне Забезпечення Імпортера Даних включає в себе функції, пов’язані зі збереженням працездатності системи 
при відмові окремих елементів та полегшенні відновлення Персональних Даних. 

- Забезпечення якості та контроль змін 
 Розроблення Імпортером Даних Програмного Забезпечення повинна відповідати умовам забезпечення якості та 

контролю змін. Перед будь-яким релізом необхідно проводити приймальні випробування. 
 Всі зміни, що вносяться в застосунок та системи Імпортера Даних, повинні проходити ретельну процедуру контролю 

змін. 
- Резервне копіювання та відновлення даних 

 Існує спеціальний протокол для резервного копіювання та відновлення даних. У відношенні Персональних Даних 
регулярно проводиться резервне копіювання. 

 Резервне копіювання проводиться на підставі прийнятих раніше протоколів, що дозволяє відновлювати дані та 
застосунки в разі технічних збоїв, які викликані людським фактором. 

 Резервне копіювання проводиться у відповідності з визначенням послуги (частота проведення резервного 
копіювання) та повинне використовуватись для повернення даних в їх первісне місцезнаходження в разі втрати 
первісних даних та без збереження стану віртуальної машини. 

Пункт 7. Співробітництво з Уповноваженим  

1. Експортер Даних самостійно забезпечує дотримання законодавства України в частині необхідності повідомлення Уповноваженого 
щодо захисту прав суб’єктів персональних даних про намір здійснення оброблення персональних даних (в разі, якщо це передбачено 
законодавством) у відповідності до цієї Угоди. 

2. Сторони погоджуються, що Уповноважений з захисту прав суб’єктів персональних даних має право провести перевірку діяльності 
Імпортера Даних або іншого із Субоператорів, на предмет перевірки аналогічної можливої перевірки Експортера Даних у 
відповідності до застосованого законодавства в сфері захисту даних та підпадає під ті ж самі умови. 

3. Імпортер Даних зобов’язується негайно проінформувати Експортера Даних про наявність законодавства, яке може перешкодити 
проведенню перевірки діяльності Імпортера Даних або будь-якого із Субоператорів у відповідності до п. 7.2. вищзе. В такому разі 
Експортер Даних вправі вжити заходів у відповідності до п. 4 (б). 

Пункт 8. Виконання зобов’язань Імпортерів Даних у відповідності з Пунктом 4 (к). 

Цим Експортер Даних інструктує Імпортерів Даних відправляти будь-яку інформацію, що стосується виконання зобов’язань у відповідності до п. 4. 
(к) виключно Імпортеру Даних № 1. 

Пункт 9. Субоброблення Даних. 

1. Імпортер Даних зобов’язується не підписувати угод про субоброблення даних від імені Експортера Даних на підставі цієї Угоди без 
попередньої письмової згоди Експортера Даних. В тих випадках, коли Імпортер Даних передає зобов’язання за цією Угодою Субпідряднику 
з погодження Експортера Даних, він зобов’язаний робити це тільки в формі письмової угоди з Субпідрядником, яке наділяє Субоператора 
обов’язками, аналогічними до обов’язків Імпортера Даних відповідно до цієї Угоди. В разі, якщо Субоператор не виконає обов’язків з 
захисту даних, вказаних в письмовій угоді, Імпортер Даних несе повну відповідальність перед Експортером Даних за виконання зобов’язань 
Субоператора. 

2. Експортер Даних зобов’язується мати переліг угод про субоброблення даних, складений на підставі умов цієї Угоди, та інформувати 
Імпортера Даних у відповідності з Пунктом 4 (і), а також оновлювати цей список мінімум раз на рік. Список також повинен бути доступний 
Уповноваженому з захисту прав суб’єктів персональних даних, коли це передбачено чинним законодавство в сфері захисту персональних 
даних. 

Пункт 10. Зобов’язання після припинення надання послуг з оброблення персональних даних 

Сторони погоджуються, що після припинення надання послуг з оброблення персональних даних Імпортер Даних та Субоператор зобов’язується 
повернути всі передані персональні дані та їх копії Експортеру Даних, якщо останній виявить таке бажання, або знищити всі персональні дані, а також 
підтвердити факт знищення даних, за виключенням випадків, коли законодавство, під дію якого підпадає діяльність Імпортера Даних, не дозволяє 
повернути або знищити частину переданих персональних даних або весь їх масив. В такому разі, Імпортер Даних зобов’язується гарантувати 
конфіденційність та анонімність переданих персональних даних і не проводити їх оброблення. 

 


