
 

 

 
ПОЛІТИКА З ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 
Ця Політика з обробки Персональних даних (далі також – «Політика») встановлює умови, на яких ми 
обробляємо персональній дані, які Ви надаєте та/або декларуєте нам, та що ми отримуємо та 
збираємо від Вас.  
Будь ласка, прочитайте уважно цей документ, щоб зрозуміти наші погляди й методи використання 
ваших персональних даних. АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», включно з будь-якими 
пов’язаними (афілійованими) особами (далі – «JTI», «ми», «нас», «наші»), зобов’язується поважати 
й забезпечувати захист Ваших персональних даних. JTI виступає Володільцем персональних даних 
будь-яких баз даних, які містять Ваші персональні дані та створені у порядку виконання зазначених 
нижче відносин. Будь-яке посилання на інформацію та/або дані нижче, залежно від контексту, може 
позначати, в тому числі, сукупність даних, які становлять персональні дані в розумінні законодавства 
України. Ми просимо Вас утриматись від передачі даних, що становлять персональні дані в 
розумінні чинного законодавства, проте, остаточне рішення, чи надавати персональні дані, 
залишається за Вами. З метою виконання та у розумінні Закону України «Про захист персональних 
даних», положення Загального регламенту захисту даних ЄС (де застосовно) і будь-якого похідного 
законодавства, що стосується захисту даних, володільцем персональних даних є JTI. Запитання, 
коментарі та пропозиції стосовно цієї Політики з обробки Персональних даних, будь ласка, 
надсилайте на адресу KIECORPOA@jti.com  
 
ВАШ ОБОВ’ЯЗОК – ПОВІДОМЛЯТИ НАМ ПРО ЗМІНИ 
Важливо, щоб ваші персональні дані, які ми зберігаємо, були точними й актуальними. Якщо 
протягом наших взаємовідносин ваші персональні дані зміняться, будь ласка, повідомте нас про це.  
 
ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ МИ МОЖЕМО ЗБИРАТИ  
Інформація, яку Ви надаєте нам 
Ви можете надавати нам дані, заповнюючи форми на нашому сайті https://nicontrabandi.org.ua/ або 
на пов’язаних із нами мікросайтах (нашим сайтом), або зв’язуючись із нами за допомогою телефону, 
електронної пошти або іншим чином. Це включає інформацію, надану Вами під час заповнення 
форм на сайті (якщо це перебачено наявними технічними умовами сайту), якщо берете участь в 
опитуваннях, а також коли повідомляєте про проблему з нашим сайтом. Інформація, яку Ви нам 
надаєте, може містити ваше ім’я, дату народження, адресу, електронну пошту, номер телефону 
тощо. Будь-яка інформація, зазначена в цій Політиці з обробки персональних даних, або зібрана в 
рамках процедур, описаних у цьому документі, може розглядатися як персональні дані в розумінні 
українського чи іншого застосовного законодавства.  
 
Інформація, яку ми збираємо про Вас  
Під час кожного вашого візиту на сайт ми можемо автоматично збирати таку інформацію, як: 
технічні дані, IP-адреса, яка використовується для підключення комп'ютера до Інтернету, дані про 
вхід, тип браузера й версія, часовий пояс, типи та версії додатків браузера, операційна система та 
платформа, дані про Ваш візит, зокрема: повний потік уніфікованих локаторів ресурсів (URL) через 
наш сайт (через нього або на нього) (включаючи дату та час), час відгуку сторінки, помилки при 
завантаженні, тривалість перебування на певних сторінках, дані про взаємодію зі сторінкою 
(прокрутка, кліки, наведення курсора тощо) та спосіб перегляду сторінок.  
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Інформація, отримана з інших джерел  
Ми можемо отримати Ваші дані, якщо ви користуєтеся будь-яким іншим нашим сайтом. Також ми 
можемо отримати дані про вас від третіх осіб, (включаючи наших ділових партнерів, субпідрядників 
технічних служб,  постачальників послуг систем аналітики й пошуку, рейтингових агенцій).  
 
НА ЯКІЙ ПІДСТАВІ І З ЯКОЮ МЕТОЮ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ВАШІ ДАНІ  
Підстави для обробки персональних даних 
Використання персональних даних здійснюється винятково у відповідності до законодавства 
України. Зазвичай, ми використовуємо Ваші персональні дані у наступних випадках (якщо це 
можливо з огляду на наявні технічні можливості сайту): 
•Необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом• 
Необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних (JTI) або третьої особи, якій 
передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод 
суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси. 
• Отримання згоди на обробку ваших персональних даних  
Передбачені вище підстави вважаються обґрунтованими та законними.  
Зверніть увагу, що ми можемо обробляти персональні дані, спираючись на декілька законних 
підстав залежно від конкретної мети, з якою ми використовуємо ваші дані. Для отримання більш 
детальної інформації про правові підстави для обробки даних просимо звертатися за адресою 
KIECORPOA@jti.com  
 
Інформацію, яку ми отримуємо від Вас (яка може включати персональні дані), може бути 
використано таким чином (мета обробки):  
- З метою накопичення, зберігання, обробки та використання статистичної інформації щодо 
роботи даного веб-сайту. 
- З метою реалізації проєкту, якому присвячений цей веб-сайт, наприклад – використання та 
відображення інформації у додатках/застосунках, чат-ботах тощо. Більше про мету реалізації 
проєкту читайте за посиланням https://www.nicontrabandi.org.ua/about  
- Для виконання наших зобов’язань, надання інформації за Вашим запитом (зворотній 
зв'язок). 
- Щоб повідомляти Вас про зміни в нашому сайті, які можуть впливати на вас, а також щоб 
упевнитися, що його вміст найбільш ефективно відображено для Вас і вашого комп’ютера.Для 
передачі органам державної влади (включаючи органи, що здійснюють контролюючі функції), 
місцевого самоврядування, бізнес-асоціаціям, в тому числі – в процесі передачі отриманої від вас 
інформації про ймовірні порушення чинного законодавства України у сфері торгівлі тютюновими 
виробами. 
- З метою подальшої перевірки/підтвердження JTI отриманої інформації про ймовірні 
порушення чинного законодавства та/або для передачі з вказаною метою іншим залученим третім 
особам 
- Відображення інформації на сайті «Ні!Контрабанді». 
Ваші персональні дані не будуть відображені JTI на сайті та/або у додатках/застосунках, чат-ботах  
у спосіб, доступний для необмежного кола третіх осіб. 
 
Інформація, яку ми збираємо про Вас  
Ми будемо використовувати цю інформацію:  

- Для адміністрування нашого сайту та для внутрішніх операцій, зокрема для усунення 
несправностей, аналізу інформації, тестування, проведення досліджень, статистичних та 
опитувальних цілей; 
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- Для вдосконалення нашого сайту, щоб упевнитися, що його вміст найбільш ефективно 
відображено для Вас і Вашого комп’ютера; 

- Щоб дозволити Вам використовувати інтерактивні складові нашого сайту за Вашим 
бажанням; 

- Щоб надавати Вам та іншим користувачам нашого сайту інформацію щодо проекту, яка 
може зацікавити Вас.   

- В інших передбачених законодавством випадках. 
 
Інформація, отримана з інших джерел  
Ми можемо поєднати ці дані з даними, отриманими від Вас, і даними, які ми збираємо про Вас. Ми 
можемо використовувати ці дані й об'єднану інформацію для досягнення мети, визначеної вище 
(залежно від типу даних, які ми отримуємо).  
 
ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ 
Наш сайт може містити посилання на інші ресурси, що відповідають вашим інтересам. Будь ласка, 
зауважте, що як тільки ви перейшли за такими посиланнями і покинули наш сайт, положення цієї 
Політики вже не застосовуються до них. Тому ми не можемо нести жодної відповідальності за захист 
і конфіденційність даних, які ви надаєте під час користування цими сайтами. Переконайтеся, що ви 
ознайомилися з Політиками захисту персональних даних цих сайтів перед тим, як почати 
користуватися ними.  
 
РОЗКРИТТЯ ВАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
Ми можемо розкривати ваші дані будь-якому члену нашої групи (групи компаній JTI), тобто нашим 
афілійованим компаніям. Ми також можемо передавати ваші дані визначеним стороннім особам, 
а саме:  

- Сервісам з аналітики й пошуковим системам, які допомагають оптимізувати та покращувати 
наш сайт. 

Ми можемо передавати ваші дані третім особам за таких обставин:  
- У разі продажу або купівлі будь-якого бізнесу чи активів ваші дані можуть бути розкриті 

потенційному продавцю чи покупцю такого бізнесу чи активів; 
- Якщо JTI або фактично всі її активи будуть придбані третьою особою, персональні дані 

користувачів веб-сайту, які зберігала компанія, стануть одним із переданих активів; 
- У випадках, коли цього вимагає закон, або з метою дотримання юридичних зобов’язань, 

забезпечення виконання або застосування наших умов користування або умов продажу й 
інших угод; з метою захисту прав, власності й забезпечення безпеки JTI, наших клієнтів та 
інших осіб, а також з метою захисту від шахрайства та зменшення кредитного ризику. Будь-
яке розкриття/передача таких даних третім особам буде відбуватись у повній відповідності 
до законодавства України та лише за умови забезпечення належного захисту таких 
персональних даних. Повідомлення суб’єктів персональних даних про кожен факт такої 
передачі не вимагається в такому випадку.  

- В інших передбачених законодавством та цією Політикою випадках. 
 
 

JTI може надавати право обробляти Ваші персональні дані з будь-якою метою, вказаною у цій 
Політиці, іншій юридичній особі, що виступатиме розпорядником таких даних у розумінні Закону 
України «Про захист персональних даних», у тому числі – іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних 
з персональними даними, чи його афілійованим особам, без додаткового повідомлення вас про 
факт такої передачі. Така передача здійснюється на підставі укладених договорів JTI з відповідними 



 

 

суб’єктами відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови забезпечення державою 
місцезнаходження останніх належного захисту таких персональних даних задля забезпечення мети 
обробки персональних даних, що обумовлена цією Політикою, та в обсязі, необхідному для 
забезпечення такої мети, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством України. 
Як JTI, так і розпорядник, уповноважений належним чином, мають право передавати ваші 
персональні дані третім особам, зокрема іноземним суб’єктам, без додаткового повідомлення про 
факт такої передачі, за умови забезпечення третьою стороною всіх зазначених вище вимог, що 
висуваються до розпорядника персональних даних, і в разі, якщо така можливість передбачена в 
договорах між JTI та розпорядником або такою третьою стороною, винятково для забезпечення 
мети обробки персональних даних, що обумовлена цією Політикою, і в обсязі, необхідному для 
забезпечення такої мети, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.  
 
ДЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
Дані, які ми збираємо від вас, можуть бути передані та зберігатися за межами України. Дані також 
можуть бути оброблені персоналом, який працює за межами України в нашій компанії. Ми будемо 
вживати всіх необхідних заходів, щоб гарантувати надійну обробку ваших персональних даних 
відповідно до цієї Політики. Будь-яка інформація, яку ви нам надаєте, зберігається на захищених 
серверах.  
 
БЕЗПЕКА ДАНИХ 
Як тільки ми отримаємо ваші дані, ми зобов'язуємося застосовувати процедури й засоби захисту, 
щоб запобігти несанкціонованому доступу та випадковій втраті даних. Ми обмежуємо коло осіб, що 
мають доступ до ваших персональних даних тими працівниками, агентами, підрядниками та 
іншими третіми особами, які потребують такий доступ у зв’язку з виконанням своїх трудових 
(службових) та/або договірних обов’язків (ділова необхідність). Вони будуть обробляти Ваші дані за 
і у відповідності до наших інструкцій та пов’язані зобов’язаннями зі збереження конфіденційності. 
На жаль, передача інформації в мережі Інтернет не є повністю безпечною. Хоча ми робимо все 
можливе для захисту ваших персональних даних, ми не можемо гарантувати безпеку ваших даних, 
які були передані на наш сайт. Ми запровадили процедури для подолання будь-яких порушень 
даних (в тому числі ймовірних) та повідомимо вас і відповідного регулятора про порушення, якщо 
цього вимагають юридичні зобов’язання.  
 
ЯК ДОВГО МИ ЗБЕРІГАЄМО ВАШІ ДАНІ 
Ми зберігатимемо ваші дані тільки протягом того часу, який необхідний для досягнення мети, для 
якої ми збирали ці дані, а також для задоволення вимог законодавства, бухгалтерського обліку та 
звітності (якщо застосовно). Для визначення відповідного терміну зберігання ваших даних ми 
враховуємо обсяг, характер та наявність особливих вимог законодавства до персональних даних, 
потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання чи розголошення вашої 
інформації, а також мету, для якої ми обробляємо ваші дані, і можливість її досягнення за 
допомогою інших засобів та відповідних юридичних вимог.  
 
ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  
Погоджуючись з цією Політикою Ви надаєте JTI право на будь-яку зміну (за запитом відповідного 
суб’єкта персональних даних), видалення чи знищення персональних даних, в тому числі, у випадку 
спливу термінів та/або строків зберігання таких даних, та вважаєтесь належним чином 
повідомленими про будь-який такий факт.  
 
 



 

 

ВАШІ ПРАВА  
За відповідних обставин ви маєте права відповідно до законодавства України про захист 
персональних даних стосовно Вашої інформації:  

- Вимагати доступ до своїх персональних даних (запит суб’єкта даних на доступ); 
- Вимагати виправлення персональних даних, якщо вони містять неповну або неточну 

інформацію; 
- Вимагати видалення Ваших персональних даних, якщо в нас немає обґрунтованих підстав 

для їх обробки або якщо ви скористалися своїм правом відмовитися від обробки даних; 
- Заперечувати проти будь-якої обробки персональних даних, які ми обробляємо на підставі 

законних інтересів (або інтересів третіх сторін), якщо ви вважаєте, що це впливає на ваші 
основні права та свободи (будь ласка, зауважте, що у нас можуть бути вагомі законні 
підстави для обробки інформації, які перевищують обсяг ваших прав і свобод);  

- Вимагати обмеження обробки ваших даних у таких випадках:  
a) коли ви хочете, щоб ми встановили точність вашої інформації;  
b) коли використання нами Ваших даних суперечить закону, але Ви не хочете, щоб ми їх 
видаляли;  
c) коли вам необхідно, щоб ми зберігали ваші дані (навіть якщо вони нам більше не потрібні) 
для подання, здійснення чи забезпечення юридичних позовів або  
d) ви маєте заперечення щодо використання ваших даних, але нам потрібно переконатися, 
чи в нас немає первинних законних підстав для використання даних.  

- Запросити передачу ваших даних вам або третій особі;  
- Відкликати згоду (якщо така надана) на обробку персональних даних;  
- Інші права, передбачені законодавством України. 

За Вами залишається право висунути заперечення проти використання Ваших персональних даних 
і/або відкликати свою згоду, зв’язавшись із нами за адресою KIECORPOA@jti.com. Зверніть увагу, що 
обробка вашого запиту може зайняти до 30 днів. Якщо ви бажаєте скористатися будь-яким із 
зазначених вище прав, будь ласка, зв'яжіться з нами: KIECORPOA@jti.com або вул. Спаська 30А, 
04070, м. Київ, АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна». Вам не треба платити за доступ до своїх 
персональних даних (або за користування будь-яким іншим правом щодо персональних даних). 
Однак ми залишаємо за собою право стягувати розумну плату, якщо ваш запит на доступ був 
необґрунтований або надмірний. В іншому випадку, ми можемо відмовити вам у виконанні цього 
запиту. З метою запобігання розголошенню ваших даних особам, які не мають прав стосовно Ваших 
персональних даних, ми можемо запросити від вас певну інформацію, щоб підтвердити вашу особу 
й надати право доступу до персональних даних (або для реалізації будь-яких інших Ваших прав). Ми 
також можемо зв'язатися з вами для отримання додаткової інформації про ваш запит і прискорення 
його обробки у передбачений законодавством строк.  
 
ЗМІНИ ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ  
Будь-які зміни, які ми можемо внести в цю Політику, будуть опубліковані на цій сторінці, а в разі 
потреби надіслані вам електронною поштою. Перевіряйте, будь ласка, час від часу, чи були внесені 
будь-які оновлення та зміни до цієї Політики  
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