
ТОВ «Рууккі Україна»
вул. Індустріальна, 4
с. Копилів, Макарівський район
Київська область, 08033
тел. +38(044)364 45 45

ООО «Руукки Украина»
ул. Индустриальная, 4
с. Копылов, Макаровский район
Киевская область, 08033
факс +38(044)364 45 46

Ruukki Ukraine LLC
4 Industrialna str, Kopyliv village
Makarivskyi dist., Kyivskyi region
Ukraine, 08033
fax +38(044)364 45 46

Код ЄДРПОУ 25277777
п/р 26000003305771
в АТ «ОТП Банк»
МФО 300528

www.ruukki.com.ua www.ruukki.com.ua www.ruukki.com.ua

Заповнюючи та надсилаючи цю форму, тим самим Ви надаєте свою згоду на
використання Ваших персональних даних на умовах та в порядку, вказаних нижче:

Цим Користувач, діючи добровільно, законно, усвідомлено, маючи всі необхідні права та
повноваження, виступаючи суб’єктом персональних даних та виходячи із вимог чинного
законодавства України у сфері захисту персональних даних, надає Товариству з обмеженою
відповідальністю «Рууккі Україна» (08033 Київська обл., Макарівський р-н, с.Копилів,
вул.Індустріальна 4), Володільцю персональних даних, згоду на використання наданих
Користувачем персональних даних (в тому числі – ПІБ, номеру телефону, адреси, адреси
електронної пошти, місця роботи та посади та будь-яких інших персональних даних, добровільно
наданих Користувачем, ір-адреси, з яких здійснюється доступ до сайту, інші дані, що фіксуються та
містяться у електронно-обчислювальних системах, що обслуговують сайт тощо), з метою
ідентифікації, аутентифікації, авторизації Користувача, для надання Користувачеві послуг, в тому
числі: інформування Користувача стосовно послуг сайту, послуг та продукції ТОВ «Рууккі Україна»,
надання відповідей на запити та повідомлення Користувача, надсилання Користувачу
інформаційних та рекламно-маркетингових матеріалів, комерційних пропозицій, таргетингу
інформаційних та/або рекламно-маркетингових матеріалів, проведення статистичних досліджень,
перевірки, дослідження та аналізу даних, удосконалення послуг сайту, послуг та продукції ТОВ
«Рууккі Україна», розробки та впровадження нових послуг та продукції, планування, прогнозування,
моніторингу та контролю, реалізації переддоговірних, договірних, позадоговірних, комерційних,
цивільних, господарських та інших відносин, прав та зобов’язань, що виникають або можуть
вникнути між Користувачем та ТОВ «Рууккі Україна» на момент надання цієї згоди та/або можуть
виникнути в майбутньому, або у зв'язку із такими відносинами, правами та зобов’язаннями, а так
само з метою використання при захисті прав та інтересів ТОВ «Рууккі Україна», виконання дій та
процедур, що необхідні для належного функціонування сайту. Користувач розуміє, усвідомлює та
погоджується, що обробка його персональних даних починається з моменту реєстрації
Користувача на сайті та/або з моменту проставлення відмітки про надання згоди на обробку
персональних даних Користувача, а також що обробка даних (в тому числі – їх збір, одержання,
систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, зміна/оновлення, блокування, знеособлення,
знищення, передача чи надання доступу третім особам без додаткового повідомлення, включаючи
передачу органам державної влади та самоврядування у встановлених законодавством випадках,
розпоряднику - компанії Rautaruukki Oyj (Фінляндія) та пов'язаним/афілійованим компаніям групи
Ruukki та SSAB, іншим розпорядникам чи третім особам, транскордонна передача персональних
даних до Республіки Фінляндія, Швеції чи інших іноземних держав) здійснюється постійно та
безстроково по мірі необхідності для досягнення вищевказаної мети.

Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Користувач має право:
· знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх

обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

· отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
на доступ до своїх персональних даних;

· отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані,
а також отримувати зміст таких персональних даних;пред’являти вмотивовану вимогу
володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

· пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-
яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються
незаконно чи є недостовірними;

· на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним
їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

· звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого ВР з прав
людини або до суду;
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· застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;

· вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під
час надання згоди;

· відкликати згоду на обробку персональних даних;
· знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
· на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода діє безстроково. Користувач має право відкликати або змінити дану згоду шляхом
направлення ТОВ «Рууккі Україна» письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів
до передбачуваної дати відкликання/зміни цієї згоди. Відкликання/зміна згоди не матиме зворотної
сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання/зміни.
Володілець ТОВ «Рууккі Україна» та розпорядник Rautaruukki Oyj (Фінляндія) вживають усіх
необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача відповідно до чинного
законодавства у сфері захисту персональних даних.


