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PatientGO – Палітыка канфідэнцыяльнасці 

Спонсар клінічнага даследавання або назначаная ім трэцяя асоба звярнуліся да кампаніі Illingworth Research 

Group Limited з просьбай спрасціць у рамках Клінічнага даследавання арганізацыю паездак, размяшчэння, 

пражывання і (або) кампенсацыю выдаткаў. Каб гэта было магчыма, мы павінны збіраць і захоўваць 

персанальныя даныя, а таксама абменьвацца імі, што робіць нас «аператарам персанальных даных». Гэта 

значыць, што мы захоўваем персанальныя даныя, якія маюць дачыненне да вас, і карыстаемся імі.  

У гэтай палітыцы вызначаецца, як мы ажыццяўляем збор персанальных даных і іх выкарыстанне праз Сэрвіс 

для арганізацыі падарожжаў, размяшчэння, пражывання і кампенсацыі выдаткаў (таксама вядомы як 

PatientGO) у адпаведнасці з Генеральным рэгламентам ЕС аб абароне персанальных даных (GDPR) і 

заканадаўствам аб абароне даных. Гэта палітыка прымяняецца толькі да тых удзельнікаў, якія маюць намер 

карыстацца Сэрвісам. Персанальныя даныя, якія мы атрымліваем, калі вы карыстаецеся Праграмай, не маюць 

дачынення да даных Клінічных даследаванняў (што прадугледжана дакументамі, якія пацвярджаюць згоду на 

ўдзел у даследаваннях і афармляюцца спонсарам Клінічнага даследавання або прызначанай ім трэцяй асобай. 

Просім уважліва азнаёміцца з наступнай інфармацыяй, каб нашы практыкі ў адносінах да персанальных даных 

і іх выкарыстання ў Праграме, а таксама да таго, як вы карыстаецеся Сэрвісам, былі вам зразумелы. 

Згода на ўстаноўку Праграмы  

У адпаведнасці з заканадаўствам аб абароне даных мы абавязаны паведаміць вам пэўную інфармацыю пра 

нашу кампанію, пра тое, якім чынам і ў якіх мэтах мы апрацоўваем персанальныя даныя, а таксама пра вашы 

правы ў сувязі з персанальнымі данымі.  

Устаноўка вамі гэтай Праграмы азначае, што вы даяце згоду на апрацоўку сваіх персанальных даных і даных 

Спецыяльных катэгорый (да ліку якіх належыць, напрыклад, ваша імя і прозвішча, кантактная інфармацыя, 

пашпартныя даныя, звесткі пра фінансавае становішча і стан здароўя) у адпаведнасці з палажэннямі гэтай 

палітыкі.  

Адкліканне згоды  

Вы маеце права ў любы час перадумаць і адклікаць згоду на ўдзел у клінічных даследаваннях, звязаўшыся з 
намі праз электронную пошту PatientGO@illingworthresearch.com; аднак гэта не паўплывае на законнасць 
апрацоўкі даных, што мела месца да таго, як вы адклікалі згаданую згоду. Звяртаем вашу ўвагу, што 
адкліканне згоды можа паўплываць на нашу здольнасць выконваць запыты, якія вы робіце ў Праграме, 
напрыклад, наконт кампенсацыі выдаткаў.  

Уводзіны   

Гэтая палітыка (разам з пагадненнем з канцавым карыстальнікам, як згадваецца ў 

https://illingworthresearch.com/patientgo-terms (далей — EULA), а таксама дадатковымі ўмовамі выкарыстання, 

якія ўключаюцца ў EULA праз спасылку, разам — «Умовы выкарыстання») прымяняецца да выкарыстання вамі 

наступнага: 

• Праграмнае забеспячэнне PatientGO (Версія 1) для мабільных прылад (далей — «Праграма»), якое 

даступна як у Google Play, так і ў Apple Store. Пасля таго, як вы спампуеце копію Праграмы на свой 

мабільны тэлефон або партатыўную прыладу (далей — «Прылада») 

• Сэрвіс PatientGO, даступны праз Праграму (далей — «Сэрвісы»), якую можна спампаваць з сайта 

Праграмы або любых іншых нашых сайтаў (далей — «Сайты сэрвісаў»). Гэтая палітыка вызначае 

аснову для апрацоўкі намі персанальных даных (у тым ліку, даных Спецыяльных катэгорый), якія 

мы атрымліваем ад вас або якія вы даяце нам. 
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• Гэта Праграма не прызначана для выкарыстання дзецьмі (тэрмін «Дзіця» азначае любую асобу, 

якой яшчэ не споўнілася 18 гадоў). У тых выпадках, калі ўдзельнік Клінічнага даследавання 

з’яўляецца Дзіцём і жадае карыстацца Праграмай і Сэрвісам, доступ да Праграмы і Сэрвісаў даецца 

яму толькі пры ўмове, што асоба, якая нясе бацькоўскую адказнасць за такое Дзіця, з’яўляецца 

Карыстальнікам Праграмы. Для разумення нашых практык у адносінах да персанальных даных (у 

тым ліку, даных Спецыяльных катэгорый) і таго, як мы іх выкарыстоўваем, просім азнаёміцца з 

наступнымі палажэннямі. 
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Важная інфармацыя пра кампанію 

Illingworth Research Group Limited з’яўляецца аператарам персанальных даных і нясе адказнасць за вашы 

персанальныя даныя (далей разам, пры выкарыстанні ў тэксце гэтай палітыкі — «Illingworth», «мы», «нам», 

«нас» або «наш»). 

Па любых пытаннях наконт гэтай палітыкі канфідэнцыяльнасці просім звяртацца да нас. Адпаведныя 

кантактныя даныя прыводзяцца ніжэй. 

Кантактныя даныя  

Поўныя рэквізіты кампаніі: 

• Поўная назва юрыдычнай асобы: Illingworth Research Group Limited 

• Адрас электроннай пошты: PatientGO@illingworthresearch.com  

• Паштовы адрас: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom 

(Вялікабрытанія)  

Вы маеце права ў любы час звярнуцца са скаргай ва Ўпраўленне камісара па інфармацыі (ICO), орган 

Вялікабрытаніі па нагляду за выкананнем заканадаўства ў сферы персанальных даных ці іншы кампетэнтны 

наглядны орган дзяржавы-ўдзельніцы ЕС, калі вы спампавалі Праграму за мяжой Вялікабрытаніі.  

Змены ў палітыцы канфідэнцыяльнасці і ваш абавязак па інфармаванні нас пра такія змены 

Мы на рэгулярнай аснове пераглядаем палітыку канфідэнцыяльнасці. У апошні раз змены ў гэтую версію 

ўносіліся 23 чэрвеня 2020 г. 

Мы захоўваем за сабой права ў любы час уносіць змены ў гэту Палітыку канфідэнцыяльнасці без папярэдняга 

паведамлення. Мы рэкамендуем вам рэгулярна правяраць, ці ўносіліся змены ў гэту Палітыку 

канфідэнцыяльнасці.  

Важна, каб персанальныя даныя і даныя Спецыяльных катэгорый, якія мы захоўваем пра вас, былі дакладнымі 

і актуальнымі. Просім паведамляць нам пра любыя змены, якія маюць месца падчас нашых адносін з вамі.  

Даныя пра вас, якія мы збіраем  

Мы маем права збіраць, выкарыстоўваць, захоўваць і перадаваць розныя віды персанальных даных пра вас, 

якія згадваюцца ніжэй: 

• Ідэнтыфікацыйныя даныя. 

• Кантактныя даныя. 

• Фінансавыя даныя. 

• Даныя аб аперацыях. 

• Даныя аб прыладах. 

• Даныя аб кантэнце. 

• Даныя профілю. 

• Даныя аб выкарыстанні. 

• Даныя Спецыяльных катэгорый. 

Даныя Спецыяльных катэгорый. 

Мы збіраем Персанальныя даныя пра вас, што належаць да Спецыяльных катэгорый (гэта могуць быць звесткі 

пра расавую ці этнічную прыналежнасць, рэлігійнае веравызнанне або філасофскія погляды, а таксама звесткі 
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пра стан здароўя). Мы будзем ажыццяўляць збор і апрацоўку даных Спецыяльных катэгорый толькі ў тых 

выпадках, калі гэта неабходна для выканання запытаў, якія вы робіце ў Праграме, напрыклад, наконт 

арганізацыі паездак або размяшчэння і пражывання.    

Збор персанальных даных. 

Мы будзем збіраць і апрацоўваць наступныя даныя пра вас: 

• Інфармацыя, якую вы нам даяце. Маецца на ўвазе інфармацыя пра вас (у тым ліку, 

Ідэнтыфікацыйныя, Кантактныя і Фінансавыя даныя), якую вы пагадзіліся нам даваць праз 

запаўненне формаў на сайце Праграмы і на сайтах Сэрвісаў (далей разам — «Нашы сайты») ці ў 

працэсе абмену паведамленнямі (напрыклад, праз электронныя пісьмы або чаты). Сюды 

адносіцца інфармацыя, якую вы даяце нам пры рэгістрацыі для карыстання сайтам Праграмы, 

спампоўванні або рэгістрацыі Праграмы, падпісцы на Сэрвіс, пошуку Праграмы ці Сэрвісу, а 

таксама пры карыстанні Праграмай для выканання запытаў, кампенсацыі выдаткаў, паведамлення 

аб праблемах пры карыстанні Праграмай, Сэрвісамі або любым з нашых Сайтаў. Мы абавязваемся 

весці ўлік усёй карэспандэнцыі, якую вы нам напраўляеце.  

• Інфармацыя, якую мы збіраем пра вас і вашу прыладу. Пры кожным наведванні вамі Нашых 

сайтаў або выкарыстанні вамі нашых Праграм мы аўтаматычна збіраем персанальныя даныя, у 

тым ліку, аб прыладзе, кантэнце і выкарыстанні. Мы ажыццяўляем збор гэтых даных з дапамогай 

файлаў cookie і аналагічных тэхналогій. 

• Інфармацыя, якую мы атрымліваем з іншых крыніц, у тым ліку, ад трэціх асоб і з 

агульнадаступных крыніц. Мы будзем атрымліваць персанальныя даныя пра вас ад трэціх асоб, 

што згадваюцца ніжэй: 

• Ідэнтыфікацыйныя даныя і Кантактныя даныя ад спонсара клінічнага даследавання або 

прызначанай ім трэцяй асобы, якая знаходзіцца або можа знаходзіцца ў ЕС ЦІ за межамі ЕС. 

Файлы cookie  

Мы выкарыстоўваем файлы cookie і (або) іншыя тэхналогіі адсочвання дзеянняў карыстальніка, каб 

адрозніваць вас ад іншых карыстальнікаў Праграмы, Сайта праграмы, платформы размеркавання (Appstore) 

або Сайтаў сэрвісаў і запамінаць вашы перавагі. Дзякуючы гэтаму мы маем магчымасць забяспечваць вам 

добры досвед пры карыстанні Праграмай або праглядзе Нашых сайтаў, а таксама ўдасканальваць Праграму і 

Нашы сайты. Каб атрымаць падрабязную інфармацыю пра файлы cookie, якія мы выкарыстоўваем, мэты, у якіх 

гэта робіцца, а таксама тое, якім чынам вы можаце выбіраць, як карыстацца файламі cookie, звярніцеся з 

адпаведным запытам на наступны адрас электроннай пошты: PatientGO@illingworthresearch.com. 

Выкарыстанне вашых персанальных даных і даных Спецыяльных катэгорый  

Мы будзем выкарыстоўваць персанальныя даныя толькі ў тых выпадках, калі гэта дазволена заканадаўствам. 

Часцей за ўсё мы выкарыстоўваем вашы персанальныя даныя ў наступных выпадках:  

• Калі вы далі згоду на гэта да згаданай апрацоўкі. 

• У выпадку неабходнасці выконваць дамову, якую мы маем намер заключыць або ўжо заключылі з 

вамі. 

• Калі гэта неабходна для рэалізацыі нашых законных інтарэсаў (або законных інтарэсаў трэціх асоб), 

і вашы інтарэсы і асноўныя правы не пазбаўляюць іх юрыдычнай сілы. 

• Калі нам трэба выконваць юрыдычныя або рэгулятарныя патрабаванні.  
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Мэты, у якіх мы выкарыстоўваем персанальныя даныя і даныя Спецыяльных катэгорый 

Мэты (віды) дзейнасці Тыпы даных Юрыдычная падстава для 

апрацоўкі 

Для ўстаноўкі Праграмы і 

рэгістрацыі вас у якасці новага 

карыстальніка Праграмы 

Ідэнтыфікацыйныя даныя 

Кантактныя даныя  

Фінансавыя даныя  

Даныя аб прыладах 

Згода з вашага боку 

Выкананне дамовы з вамі  

Калі гэта неабходна для 

рэалізацыі нашых законных 

інтарэсаў (для пакрыцця вашых 

выдаткаў) 

Для апрацоўкі ўнутраных 

запытаў у Праграме і 

забеспячэння Сэрвісаў, у тым 

ліку, для кіравання запытамі на 

паездкі або размяшчэнне і 

пражыванне, а таксама 

выканання запытаў на пакрыццё 

выдаткаў. 

Ідэнтыфікацыйныя даныя  

Кантактныя даныя  

Фінансавыя даныя  

Даныя аб аперацыях 

Даныя аб прыладах 

Даныя аб месцазнаходжанні 

Даныя Спецыяльных катэгорый 

Згода з вашага боку 

Выкананне дамовы з вамі  

Калі гэта неабходна для 

рэалізацыі нашых законных 

інтарэсаў (для пакрыцця вашых 

выдаткаў) 

Для кіравання адносінамі з намі, 

у тым ліку, для паведамлення 

вам пра змены ў Праграме ці 

Сэрвісах 

Ідэнтыфікацыйныя даныя 

Кантактныя даныя  

Фінансавыя даныя  

Даныя профілю  

Згода з вашага боку 

Выкананне дамовы з вамі  

Калі гэта неабходна для 

рэалізацыі нашых законных 

інтарэсаў (для актуалізацыі ўліку 

і аналізу таго, як кліенты 

карыстаюцца Сэрвісамі) 

Калі гэта неабходна для 

выканання юрыдычных 

абавязкаў (для паведамлення 

вам пра любыя змены ва 

ўмовах) 

Кіраванне нашай кампаніяй і 

гэтай Праграмай, а таксама іх 

абарона, уключаючы ліквідацыю 

няспраўнасцяў і ўрэгуляванне 

праблем, аналіз даных, а 

таксама праверку сістэмы 

Ідэнтыфікацыйныя даныя 

Кантактныя даныя  

Даныя аб прыладах 

Калі гэта неабходна для 

рэалізацыі нашых законных 

інтарэсаў (для кіравання 

бізнесам і кампаніяй, 

забеспячэння адміністратыўных 

паслуг і паслуг у сферы ІТ, а 

таксама сеткавай бяспекі) 

Раскрыццё персанальных даных 

Калі вы дасце згоду на паведамленне нам уласных персанальных даных і даных Спецыяльных катэгорый, мы 

таксама папросім вас даць згоду на паведамленне вашых персанальных даных трэцім асобам, якія 

згадваюцца ніжэй, у мэтах, пералічаных у табліцы: 

• Унутраныя трэція асобы (азначэнне тэрміна прыводзіцца ў Гласарыі). 

• Знешнія трэція асобы (азначэнне тэрміна прыводзіцца ў Гласарыі). 

• Трэція асобы, якім мы маем права прадаваць ці перадаваць свой бізнес ці актывы або 

аб’ядноўваць з імі часткі свайго бізнесу ці актываў. Акрамя таго, мы можам мець зацікаўленасць у 

набыцці іншых кампаній або зліцці з імі. У выпадку змены ўладальнікаў нашай кампаніі новыя 
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ўладальнікі маюць права карыстацца вашымі персанальнымі данымі і данымі Спецыяльных 

катэгорый такім жа чынам і на тых жа падставах, якія згадваюцца ў гэтай палітыцы 

канфідэнцыяльнасці. 

Трансгранічная перадача персанальных даных 

Шмат якія з нашых знешніх трэціх асоб знаходзяцца за межамі ЕЭЗ, і, такім чынам, апрацоўка імі вашых 

персанальных даных будзе ўключаць перадачу даных за межы ЕЭЗ. 

Пры перадачы персанальных даных за межы ЕЭЗ мы гарантуем аналагічную ступень абароны за кошт 

выкарыстання як мінімум аднаго з наступных механізмаў абароны даных: 

• Мы будзем перадаваць персанальныя даныя выключна ў тыя краіны, адносна якіх Еўрапейская 

камісія прызнала, што там забяспечваецца належны ўзровень абароны персанальных даных. 

Дадатковая інфармацыя прыводзіцца ў раздзеле «Еўрапейская камісія»: Належная абарона 

персанальных даных у краінах, што не ўваходзяць у ЕС. 

•  Пры карыстанні паслугамі пэўных правайдараў мы можам заключаць спецыяльныя дамовы, 

ухваленыя Еўрапейскай камісіяй, якія забяспечваюць такі ж узровень абароны персанальных 

даных, што і ў Еўропе. Дадатковая інфармацыя прыводзіцца ў раздзеле «Еўрапейская камісія»: 

Тыпавыя дамовы для перадачы персанальных даных у трэція краіны. 

• Пры карыстанні паслугамі правайдараў, што знаходзяцца ў ЗША, мы можам перадаваць даныя 

такім правайдарам у тым выпадку, калі яны з’яўляюцца бакамі Пагаднення аб правілах абмену 

канфідэнцыяльнай інфармацыяй паміж ЕС і ЗША, згодна з якім яны павінны забяспечыць 

аналагічны ўзровень абароны персанальных даных, абмен якімі ажыццяўляецца паміж 

еўрапейскімі краінамі і ЗША. Дадатковая інфармацыя прыводзіцца ў раздзеле «Еўрапейская 

камісія»: Пагадненне аб правілах абмену канфідэнцыяльнай інфармацыяй паміж ЕС і ЗША. 

Калі вам патрэбна дадатковая інфармацыя пра спецыяльны механізм, якім мы карыстаемся для перадачы 

персанальных даных за межы ЕЭЗ, просім звязацца з намі.  

Бяспека персанальных даных 

Уся інфармацыя, якую вы нам даяце, захоўваецца на бяспечных серверах. Інфармацыя, што знаходзіцца на 

нашых бяспечных серверах «у стане захоўвання», абаронена з дапамогай агульнапрынятых метадаў 

шыфравання даных. Калі мы выдалі вам (або вы выбралі) пароль, які дазваляе ажыццяўляць доступ да 

асобных раздзелаў Нашых сайтаў, вы несяце адказнасць за захаванне гэтага паролю ў тайне. Мы просім вас 

нікому не паведамляць паролі. 

Пасля атрымання ад вас інфармацыі мы будзем выконваць строгія працэдуры абароны персанальных даных і 

карыстацца сродкамі абароны ад несанкцыянаванага доступу, каб прадухіліць выпадковую старту вашых 

персанальных даных, іх несанкцыянаванае выкарыстанне або несанкцыянаваны доступ да іх. Даныя, якія 

перадаюцца паміж вамі ў якасці Карыстальніка (далей — «Канчатковы карыстальнік») і Illingworth у якасці 

часткі Сэрвісу, абаронены з выкарыстаннем стандартных метадаў шыфравання. У мэтах прадухілення 

несанкцыянаванага доступу даныя, што захоўваюцца на нашых серверах, абаронены з дапамогай 

шыфравання даных «у стане захоўвання», а таксама сучаснага брандмаўэра. 

На прыладзе Канчатковага карыстальніка не захоўваюцца даныя, з дапамогай якіх можна ўстанавіць асобу 

карыстальніка. На прыладзе Канчатковага карыстальніка захоўваюцца з мэтай спрашчэння рэгістрацыі ў 

сістэме дзве зашыфраваныя лексемы. 

Мы ўкаранілі працэдуры для прадухілення магчымых уцечак персанальных даных, і мы абавязваемся 

паведамляць вам і любому прымянімаму рэгулюючаму органу пра ўсе выпадкі, калі мы павінны рабіць гэта, як 

таго патрабуе заканадаўства. 
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Захоўванне персанальных даных 

У адпаведнасці з заканадаўствам мы павінны захоўваць для мэт фінансавага аўдыту асноўную інфармацыю 

пра вас (у тым ліку, Кантактныя даныя, Ідэнтыфікацыйныя даныя, Фінансавыя даныя і Даныя аб аперацыях) 

цягам сямі гадоў з моманту завяршэння вашага ўдзелу ў Клінічных даследаваннях.  

У асобных выпадках вы можаце звярнуцца да нас з просьбай аб выдаленні вашых даных: дадатковая 

інфармацыя прыводзіцца ў раздзеле Вашы юрыдычныя правы ніжэй. 

Пры пэўных абставінах мы абавязваемся ананімізіраваць вашы персанальныя даныя (такім чынам, каб іх 

нельга было звязаць з вамі) у даследчых ці статыстычных мэтах, і ў гэтым выпадку мы можам карыстацца 

такой інфармацыяй нявызначаны час і не паведамляць вам пра гэта. 

Вашы юрыдычныя правы 

У адпаведнасці з заканадаўствам аб абароне даных пры пэўных абставінах вы маеце наступныя правы ў 

адносінах да ўласных персанальных даных.  

• Запытаць доступ да сваіх персанальных даных (паўсюдна вядомы як «запыт доступу ад суб’екта 

даных»)   

• Запытаць выпраўленне персанальных данных пра вас, якія мы захоўваем 

• Запытаць выдаленне сваіх персанальных даных  

• Падаць пярэчанне адносна апрацоўкі сваіх персанальных даных у тых выпадках, калі мы 

абапіраемся на законны інтарэс (або інтарэсы трэцяй асобы) і калі ў вашай пэўнай сітуацыі ёсць 

нешта, з-за чаго вы можаце мець жаданне заявіць пярэчанні супраць апрацоўкі персанальных 

даных на згаданай падставе, таму што лічыце, што такая апрацоўка закранае вашы базавыя правы і 

свабоды   

• Запытаць абмежаванне апрацоўкі сваіх персанальных даных  

• Запытаць перадачу ўласных персанальных даных вам або трэцяй асобе  

• У любы час адклікаць сваю згоду, у тых выпадках, калі мы абапіраемся на такую згоду пры 

апрацоўцы вашых персанальных даных   

Вы можаце ў любы час скарыстацца любым са згаданых правоў, звярнуўшыся да нас на адрас: Suite 5, Silk 

House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom (Вялікабрытанія) АБО праз электронную 

пошту PatientGO@illingworthresearch.com       

Гласарый 

Юрыдычная падстава+P153 

«Згода» азначае апрацоўку вашых персанальных даных, пры ўмове, што вы абазначылі сваю згоду пры 

дапамозе адпаведнай заявы або недвухсэнсоўнай згоды на апрацоўку згаданых даных для пэўных мэт. Згода 

з’яўляецца сапраўднай толькі ў тым выпадку, калі яна была дадзена без прымусу, а таксама пэўна і 

адназначна выказвае ваш намер на інфармаванай аснове. Вы можаце ў любы час адклікаць згоду, якую вы 

далі, проста звязаўшыся з намі.  

«ЕЭЗ» азначае Еўрапейскую эканамічную зону. 

«Законны інтарэс» азначае інтарэс нашай кампаніі ў вядзенні бізнесу і кіраванні ім, каб мы маглі забяспечваць 

вам найлепшы сэрвіс або прадукт, а таксама максімальную зручнасць і бяспеку пры карыстанні. Перад 

апрацоўкай вашых персанальных даных у вашых законных інтарэсах мы пераконваемся, што ўлічваем і 
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ўраўнаважваем любое патэнцыяльнае ўздзеянне на вас (як пазітыўнае, так і негатыўнае) і вашы правы. Мы не 

выкарыстоўваем персанальныя даныя для дзеянняў, пры якіх нашы інтарэсы перакрываюцца ўздзеяннем на 

вас (калі толькі вы не даяце згоду на такія дзеянні або калі заканадаўствам не прадугледжана або не 

дапускаецца іншае). Звязаўшыся з намі, вы можаце атрымаць дадатковую інфармацыю наконт таго, як мы 

ацэньваем свае законныя інтарэсы з пункту гледжання патэнцыяльнага ўздзеяння на вас у тым, што 

датычыцца нейкіх пэўных дзеянняў. 

«Выкананне дамовы» азначае апрацоўку вашых даных, у тых выпадках, калі гэта неабходна для выканання 

дамовы, адным з бакоў якой вы з’яўляецеся, або для прыняцця мер (на ваш запыт) да заключэння такой 

дамовы. 

«Выкананне юрыдычных абавязкаў» азначае апрацоўку вашых персанальных даных, у тых выпадках, калі 

гэта неабходна для выканання юрыдычных абавязкаў, якія распаўсюджваюцца на нас. 

«Трэція асобы» 

«Унутраныя трэція асобы»  

Іншыя кампаніі ў складзе Illingworth Group, што выступаюць у якасці сумесных аператараў або апрацоўшчыкаў 

персанальных даных, знаходзяцца ў Іспаніі, Францыі, Італіі, Аўстраліі і Злучаных Штатах Амерыкі і аказваюць 

паслугі ў сферы ІТ і сістэмнага адміністравання, а таксама падаюць справаздачы кіраўніцтву. 

«Знешнія трэція асобы» 

Пастаўшчыкі паслуг, якія выконваюць абавязкі апрацоўшчыкаў персанальных даных і аказваюць паслугі ў 

сферы ІТ і сістэмнага адміністравання. 

Прафесійныя кансультанты, якія выконваюць абавязкі апрацоўшчыкаў або сумесных аператараў 

персанальных даных, у тым ліку, юрысты, банкаўскія супрацоўнікі, аўдытары і страхавыя кампаніі, што 

аказваюць паслугі ў сферы кансалтынгу, а таксама банкаўскія, юрыдычныя, страхавыя і бухгалтарскія паслугі. 

Пастаўшчыкі паслуг, якія выконваюць абавязкі апрацоўшчыкаў персанальных даных і аказваюць вам паслугі ў 

сферы турызму, падарожжаў, размяшчэння, а таксама транспартныя паслугі ў складзе Сэрвісаў.  

Упраўленне па падатках і пошлінах Вялікабрытаніі, рэгулюючыя і іншыя органы, якія выконваюць абавязкі 

апрацоўшчыкаў або сумесных аператараў персанальных даных і знаходзяцца ў Вялікабрытаніі і якім пры 

пэўных абставінах патрэбна справаздачнасць аб дзейнасці па апрацоўцы персанальных даных. 

Вашы юрыдычныя правы  

Вы маеце права: 

• Запытаць доступ да сваіх персанальных даных (што таксама вядома як «запыт доступу ад суб’екта 

даных»). Дзякуючы гэтаму вы зможаце атрымаць копію персанальных даных, якія мы захоўваем, і 

ўпэўніцца, што мы апрацоўваем іх на законных падставах. 

• Запытаць выпраўленне сваіх персанальных даных, якія мы захоўваем. Дзякуючы гэтаму вы 

зможаце запытаць выпраўленне любых сваіх няпоўных або недакладных даных, што мы 

захоўваем, аднак нам можа спатрэбіцца праверыць дакладнасць новых даных, якія вы нам даяце. 

• Запытаць выдаленне сваіх персанальных даных. Дзякуючы гэтаму вы зможаце звярнуцца да нас з 

просьбай аб выдаленні персанальных даных, калі ў нас няма важкіх прычын працягваць іх 

апрацоўку. Акрамя таго, вы маеце права звярнуцца да нас з просьбай аб выдаленні вашых 

персанальных даных, калі вы паспяхова скарысталіся сваім правам заявіць пярэчанні супраць іх 
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апрацоўкі (глядзі ніжэй), у тых выпадках, калі мы маглі апрацоўваць вашу інфармацыю незаконна 

або калі мы абавязаны выдаліць вашы персанальныя даныя з мэтай выканання мясцовага 

заканадаўства. Тым не менш, звяртаем вашу ўвагу, што мы не заўсёды маем магчымасць выканаць 

ваш запыт аб выдаленні даных па пэўных юрыдычных прычынах, якія будуць вам паведамлены, 

калі прымяніма, на дату вашага запыту. 

• Пярэчыць супраць апрацоўкі сваіх персанальных даных, у тых выпадках, калі мы абапіраемся на 

законны інтарэс (або інтарэсы трэцяй асобы) і калі ў вашай пэўнай сітуацыі ёсць нешта, з-за чаго вы 

можаце мець жаданне заявіць пярэчанні супраць апрацоўкі персанальных даных на згаданай 

падставе, таму што лічыце, што такая апрацоўка закранае вашы базавыя правы і свабоды. У 

асобных выпадках мы можам прадэманстраваць, што ў нас ёсць важкія законныя падставы для 

апрацоўкі вашай інфармацыі, якія маюць прыярытэт перад вашымі правамі і свабодамі.. 

• Запытаць абмежаванне апрацоўкі сваіх персанальных даных. Дзякуючы гэтаму вы зможаце 

звярнуцца да нас з просьбай аб прыпыненні апрацоўкі сваіх персанальных даных у наступных 

выпадках: 

(a) калі вы хочаце, каб мы ўстанавілі дакладнасць даных; 

(b) калі мы выкарыстоўваем даныя незаконна, але вы не хочаце, каб мы іх выдалілі; 

(c) калі вы хочаце, каб мы захоўвалі даныя, нават калі яны нам больш не патрэбны, бо яны 

патрэбны вам для прад’яўлення, узбуджэння ці аспрэчвання судовых іскаў; або 

(d) вы заявілі пярэчанні супраць выкарыстання намі вашых даных, але нам трэба праверыць, ці 

ёсць у нас законныя падставы для іх выкарыстання, што маюць большую юрыдычную сілу. 

• Запытаць перадачу ўласных персанальных даных вам або трэцяй асобе. Мы дадзім вам ці 

выбранай вамі трэцяй асобе вашы персанальныя даныя ў структураваным, універсальным, 

машыначытальным фармаце. Звяртаем вашу ўвагу, што гэта права распаўсюджваецца толькі на 

аўтаматызаваную інфармацыю, на выкарыстанне якой намі вы першапачаткова далі згоду, або на 

тыя выпадкі, калі мы выкарыстоўваем такую інфармацыю для выканання дамовы з вамі. 

• У любы час адклікаць сваю згоду, у тых выпадках, калі мы абапіраемся на такую згоду пры 

апрацоўцы вашых персанальных даных. Аднак гэта не паўплывае на законнасць апрацоўкі, якая 

ажыццяўлялася да моманту адклікання вамі сваёй згоды. Калі вы адклікаеце сваю згоду, то мы, 

магчыма, не зможам прапанаваць вам пэўныя прадукты або паслугі. У такім выпадку мы 

паведамім вам пра гэта пры адкліканні вамі сваёй згоды. 

Апісанне катэгорый персанальных даных  

• Ідэнтыфікацыйныя даныя: імя, прозвішча, дзявочае прозвішча, імя карыстальніка або аналагічны 

ідэнтыфікатар, сямейнае становішча, пасада, дата нараджэння, пол, пашпартныя даныя, у тым ліку, 

нумар, імя, краіна выдачы і дата заканчэння тэрміну дзеяння. 

• Кантактныя даныя: хатні адрас, адрас электроннай пошты, нумары тэлефонаў і кантактныя даныя 

на выпадак надзвычайных сітуацый. 

• Фінансавыя даныя: рэквізіты банкаўскага рахунку і банкаўскай карты. 

• Даныя аб аперацыях: сюды адносяцца звесткі аб плацяжах у ваш адрас і інфармацыя пра 

ўнутраныя запыты ў Праграме.  

• Даныя аб прыладах: сюды адносяцца звесткі пра тып мабільнай прылады, якой вы карыстаецеся, 

унікальны ідэнтыфікатар прылады (напрыклад, нумар IMEI прылады, MAC-адрас бесправаднога 
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сеткавага інтэрфейсу Прылады або нумар мабільнага тэлефону, які выкарыстоўваецца Прыладай), 

звесткі пра мабільную сетку, мабільную аперацыйную сістэму, тып мабільнага браўзера, якім вы 

карыстаецеся, а таксама інфармацыя пра ўстаноўку часавага пояса.  

• Даныя аб кантэнце: сюды адносіцца інфармацыя, якая захоўваецца на вашай Прыладзе, у тым 

ліку, фота, відэа і іншы лічбавы кантэнт. 

• Даныя профілю: сюды адносіцца ваша імя карыстальніка і пароль, гісторыя запытаў у Праграме, 

карыстальніцкія налады, а таксама водгукі і прапановы.  

• Даныя аб выкарыстанні: сюды адносяцца звесткі пра выкарыстанне вамі любых нашых Праграм 

або наведванне вамі любых Нашых сайтаў, у тым ліку, сярод іншага, даныя пра трафік і іншыя 

даныя сувязі, незалежна ад таго, патрэбны яны нам у мэтах выстаўлення рахункаў ці ў іншых мэтах, 

а таксама пра рэсурсы, да якіх вы маеце доступ. 

Даныя Спецыяльных катэгорый.  

Сюды адносіцца любая інфармацыя, што вы паведамляеце або перадаяце нам і што мае дачыненне да 

запытаў, якія вы робіце ў Праграме (напрыклад, запытаў адносна транспарціроўкі або размяшчэння). Яна 

можа ўключаць звесткі пра расавую або этнічную прыналежнасць, рэлігійнае веравызнанне або філасофскія 

погляды, а таксама звесткі пра стан здароўя.  

 

 


