
Заява про конфіденційність даних  Стор. 1 З 23 

 
 

 

 

Політика конфіденційності 
 

У цьому повідомленні описано, як торгово-промислова організація, що обробляє ваші персональні 

дані («ми»), виконує цю обробку як єдиний контролер. Щоб полегшити орієнтування, основні частини 

цього повідомлення структуровано відповідно до груп суб’єктів персональних даних. Щоб дізнатися, 

як ми обробляємо ваші персональні дані, ознайомтеся з наведеними нижче розділами, які стосуються 

вас. 

 

Для користувачів цієї платформи особливо важливим є розділ 1.7. 

 

Станом на: 03.12.2018 
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1 Чиї дані ми обробляємо та яким чином? 

1.1 Члени, їхні співробітники й офіційні представники 

У зв’язку з підтримкою наших членів та адміністративним управлінням ними, а також 

представництвом інтересів та інформації наших членів, ми обробляємо деякі персональні дані про 

вас як члена (включно з колишніми членами), співробітника або офіційного представника (зокрема, 

директора, члена правління або наглядової ради) одного з наших членів. 

 

У цьому розділі 1.1 описано порядок обробки нами ваших персональних даних. Крім того, у розділах 2 

і 3 нижче можна знайти відомості про міжнародну передачу даних та ваші права у зв’язку з обробкою 

ваших персональних даних. 

 

1.1.1 Категорії оброблюваних даних і цілі їх обробки 

Ми будемо обробляти ваші дані, зазначені у Додатку 1 («ваші дані»), для таких цілей: 

 

 ведення обліку та статистики членів; 

 представництво інтересів наших членів відповідно до Закону Палати економіки 1998 р. 

(«WKG»); 

 участь у реєстрації та збиранні статистичних даних; 

 консультування, інформування та підтримка наших членів із правових та (зовнішньо-) 

економічних питань; 

 підтримка органів влади й членів шляхом надання інформації (зокрема про періоди членства, 

видачу свідоцтв про закінчене навчання тощо); 

 організація інформаційних і навчальних заходів (включно з запрошеннями, складанням 

списків присутніх та протоколів); 

 надання інформації через наш інформаційний бюлетень і публікації; 

 реклама та зв’язки з громадськістю; 

 внесення в базу даних ділових партнерів; 

 надання послуг та продуктів, що пропонуються на нашому веб-сайті, у випадку, якщо ми 

керуємо веб-сайтом; 

 інші види діяльності, пов’язані з адміністративним управлінням членами та представництвом 

інтересів відповідно до WKG та пов’язаних із ним нормативних актів; 

 виконання завдань, пов’язаних із калькуляцією та стягненням відрахувань і зборів відповідно 

до WKG; 

 проведення виборів до Палати економіки; 

 виконання інших установлених законом зобов’язань, зокрема відповідно до WKG. 

 

Якщо ваші персональні дані обробляються Палатою економіки Австрії або регіональною палатою, 

вони будуть додатково оброблятися для таких цілей: 

 

 подання звітів, висновків експертів і пропозицій стосовно справ наших членів до органів 

влади та законодавчих органів; 

 сприяння економічній діяльності, зокрема шляхом пропозицій базового навчання та 

підвищення кваліфікації, а також забезпечення загального, технічного та господарчого 
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сприяння економічній діяльності відповідними установами, зокрема інститутами 

стимулювання економічного розвитку (відповідно до § 19, розділу 1, п. 4 WKG); 

 делегування представників до інших органів та установ; 

 делегування членів до передбачених законом консультаційних рад, державних органів та 

асоціацій; 

 керування субсидіями та фінансуванням. 

 

Якщо ваші персональні дані обробляються спеціалізованою організацією, вони будуть додатково 

оброблятися для таких цілей: 

 

 сприяння економічній, соціальній та гуманітарній діяльності членів, зміцнення колективізму 

та іміджу галузі; 

 забезпечення рівних можливостей членів у конкурентній боротьбі, зокрема перешкоджання 

несанкціонованій торгівлі; 

 сприяння співпраці та громадській діяльності, зокрема створення виробничих і господарчих 

товариств, а також розвиток ринкових та перспективних галузевих концепцій; 

 переговори та укладання колективних договорів; 

 сприяння освіті в державних і приватних закладах в інтересах членів, сприяння базовому 

навчанню та підвищенню кваліфікації членів та їхніх працівників, а також сприяння 

професійному навчанню. 

 

Ми збираємо ці дані в рамках вашого членства або у зв’язку з наданням послуг одним із наших 

членів, при цьому або ви надаєте нам ці дані самостійно (зокрема електронною поштою або іншими 

засобами зв’язку), або ми збираємо їх, наприклад, у ході консультацій, проведення заходів тощо. Крім 

того, ми отримуємо дані про комерційну діяльність із відкритих реєстрів і джерел. 

 

У випадках, коли ми просимо вас надати свої дані, це завжди здійснюється на добровільній основі. 

Проте, якщо ви не надасте нам свої персональні дані, це може затримати або навіть унеможливити 

здійснення різноманітних процесів, пов’язаних з адміністративним управлінням членами, 

представництвом інтересів та керуванням інформацією та заходами, а також внутрішні та зовнішні 

комунікації з цих питань. Якщо в деяких випадках надання ваших даних буде вимагатися законом, ми 

доведемо це до вашого відома окремо. 

1.1.2 Правові підстави обробки даних 

Ми обробляємо ваші дані на таких підставах: 

 

 необхідність дотримання правових зобов’язань, які на нас поширюються, зокрема відповідно 

до WKG, що відповідає статті 6 (1) (c) Загального регламенту про захист даних («GDPR»); 

 наш переважний правомірний інтерес відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR, який полягає в 

забезпеченні ефективності адміністративного управління членами, представництва інтересів 

та керування інформацією та заходами, а також внутрішніх та зовнішніх комунікацій із цих 

питань; 

 в окремих випадках: ваша згода на обробку ваших персональних даних (ст. 6 (1) (a) або 

ст. 9 (2) (a) GDPR). 

1.1.3 Передача ваших персональних даних 

Якщо це буде необхідно для зазначених вище цілей, ми передамо ваші дані таким отримувачам: 
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 торгово-промислові організації; 

 члени Палати економіки; 

 суди й адміністративні органи; 

 публічно-правові корпорації на підставі виконання їхніх обов’язків (наприклад, органи 

соціального страхування, представництва інтересів, муніципалітети); 

 представники юридичних консультацій та суміжних професій (наприклад, адвокати, 

нотаріуси, податкові консультанти); 

 фінансові та кредитні установи для здійснення платіжних операцій; 

 групи виборців Палати економіки; 

 асоціації та об’єднання для захисту економічних інтересів та порядку (наприклад, захист від 

недобросовісної конкуренції); 

 служба зайнятості (AMS) для керування заходами з подальшого підвищення кваліфікації 

працівників; 

 усі сторони, зацікавлені в даних членів, з вашої згоди, за винятком випадків, коли це 

стосується даних, які вже обнародувано допустимим чином, або якщо передача сприяє 

економічній діяльності; 

 передбачені законом консультаційні ради державні органи й асоціацій, до яких делеговано 

членів; сторони договорів, які використовуються для надання послуг; 

 компанія WKO Inhouse GmbH; 

 зовнішні постачальники IT-послуг. 

1.1.4 Строк зберігання даних 

Як правило, ваші дані будуть зберігатися нами, поки дійсні передбачені законом зобов’язання щодо 

їх зберігання або їх зберігання необхідне для виконання наших установлених законом завдань, та 

додатково до цього, доки не завершиться гарантійний строк або строк давності. 

 

1.2 Посадові особи та співробітники торгово-промислових організацій 

Для виконання наших завдань з адміністративного управління посадовими особами та 

представництва інтересів наших членів, ми будемо обробляти деякі ваші персональні дані у зв’язку з 

вашою роботою як посадової особи або співробітника торгово-промислових організації. Якщо ви 

перебуваєте в трудових відносинах з нами, до вас застосовується додаткова політика 

конфіденційності. 

 

У цьому розділі 1.2 описано порядок обробки нами ваших персональних даних. Крім того, у розділах 2 

і 3 нижче можна знайти відомості про міжнародну передачу даних та ваші права у зв’язку з обробкою 

ваших персональних даних. 

1.2.1 Категорії оброблюваних даних і цілі їх обробки 

Ми будемо обробляти ваші дані, зазначені у Додатку 2 («ваші дані»), для таких цілей: 

 

 адміністративне управління посадовими особами; 

 представлення посадових осіб та співробітників в Інтернеті та відомчій мережі Палати; 

 здійснення представництва інтересів, підтримки й консультування наших членів та 

виконання інших завдань відповідно до Закону Палати економіки 1998 р. («WKG»); 
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 нарахування компенсації витрат, винагород за роботу та відшкодування витрат відповідно до 

§ 50, розділів 3 і 4 WKG; 

 проведення виборів до Палати економіки; 

 організація та проведення засідань, включно з приготуванням запрошень, протоколів 

засідань і списків присутніх; 

 зв’язок із вами; 

 керування заходами; 

 розсилання інформаційних бюлетенів і публікацій. 

 

Якщо ваші персональні дані обробляються Палатою економіки Австрії або регіональною палатою, 

вони будуть додатково оброблятися для таких цілей: 

 

 затвердження кошторисів і зведення рахунків спеціалізованих організацій, а також 

управління ними. 

 

Якщо ваші персональні дані обробляються спеціалізованою організацією, вони будуть додатково 

оброблятися для таких цілей: 

 

 переговори та укладання колективних договорів. 

 

Ми збираємо ваші дані в рамках вашої роботи як посадової особи або співробітника торгово-

промислових організації, при цьому або ви надаєте нам ці дані самостійно (зокрема електронною 

поштою або іншими сучасними засобами зв’язку), або ми збираємо їх, наприклад, у ході засідань або 

проведення заходів. Крім того, ми отримуємо дані про комерційну діяльність із відкритих реєстрів і 

джерел. 

 

У випадках, коли ми просимо вас надати свої дані, це завжди здійснюється на добровільній основі. 

Проте, якщо ви не надасте нам свої дані, це може затримати або навіть унеможливити здійснення 

різноманітних процесів, пов’язаних з адміністративним управлінням посадовими особами, 

представництвом інтересів та керуванням інформацією та заходами, а також внутрішні та зовнішні 

комунікації з цих питань. Якщо в деяких випадках надання ваших даних буде вимагатися законом, ми 

доведемо це до вашого відома окремо. 

1.2.2 Правові підстави обробки даних 

Ми обробляємо ваші дані на таких підставах: 

 

 необхідність дотримання правових зобов’язань, які на нас поширюються, зокрема відповідно 

до WKG, що відповідає статті 6 (1) (c) Загального регламенту про захист даних («GDPR»); 

 наш переважний правомірний інтерес відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR, який полягає в 

забезпеченні ефективності адміністративного управління посадовими особами, керування 

заходами та надання інформації, а також внутрішніх та зовнішніх комунікацій із цих питань; 

 в окремих випадках: ваша згода на обробку ваших даних (ст. 6 (1) (a) або ст. 9 (2) (a) GDPR). 

1.2.3 Передача ваших персональних даних 

Якщо це буде необхідно для зазначених вище цілей, ми передамо ваші дані таким отримувачам: 

 

 торгово-промислові організації; 
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 члени Палати економіки; 

 суди й адміністративні органи; 

 публічно-правові корпорації на підставі виконання їхніх обов’язків (наприклад, органи 

соціального страхування, представництва інтересів, муніципалітети); 

 представники юридичних консультацій та суміжних професій (наприклад, адвокати, 

нотаріуси, податкові консультанти); 

 фінансові та кредитні установи для здійснення платіжних операцій; 

 групи виборців Палати економіки; 

 асоціації та об’єднання для захисту економічних інтересів та порядку (наприклад, захист від 

недобросовісної конкуренції); 

 усі сторони, зацікавлені в даних посадових осіб (включно з членами), з вашої згоди як 

посадової особи, за винятком випадків, коли це стосується даних, які вже обнародувано 

допустимим чином, або якщо передача сприяє економічній діяльності; 

 сторони договорів, які використовуються для надання послуг; 

 компанія WKO Inhouse GmbH; 

 зовнішні постачальники IT-послуг. 

1.2.4 Строк зберігання даних 

Як правило, ваші дані будуть зберігатися нами, поки дійсні передбачені законом зобов’язання щодо 

їх зберігання або їх зберігання необхідне для виконання наших установлених законом завдань, та 

додатково до цього, доки не завершиться гарантійний строк або строк давності. 

 

1.3 Учні й особи, які складають іспити на звання майстра або 

кваліфікаційні іспити 

Якщо ви проходите навчання на виробництві («учень»), бажаєте скласти іспит на звання майстра чи 

кваліфікаційний іспит в одному з центрів із прийому іспитів на звання майстра Палати економіки або 

вже склали його, ми будемо обробляти деякі ваші персональні дані, як описано нижче. Навчально-

виробничі центри та центри з прийому іспитів на звання майстра створюються при регіональних 

торгово-промислових палатах. 

 

У цьому розділі 1.3 наведено відомості про порядок обробки нами ваших даних. Крім того, у розділах 2 

і 3 нижче можна знайти відомості про міжнародну передачу даних та ваші права у зв’язку з обробкою 

ваших персональних даних. 

1.3.1 Категорії оброблюваних даних і цілі їх обробки 

Ми будемо обробляти ваші дані, зазначені у Додатку 3 («ваші дані»), для таких цілей: 

 

 для виконання завдань регіональних палат як навчально-виробничих центрів, зокрема 

відповідно до § 19 закону про професійну освіту, а також як центрів із прийому іспитів на 

звання майстра відповідно до § 350 і подальших статей Закону про підприємницьку діяльність 

(GewO) 1994 р. та закону про професійну освіту; 

 для перевірки придатності підприємств, на яких проходить навчання, стосовно матеріальних 

умов і персоналу; 

 для перевірки та реєстрації договорів, що регулюють відносини підприємства й учня; 

 для консультування учнів і підприємств, на яких проходить навчання; 
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 для проведення іспитів на отримання кваліфікаційного розряду та підтримки підприємств, на 

яких проходить навчання; 

 для проведення іспитів на звання майстра та кваліфікаційних іспитів; 

 для організації та проведення підготовчих курсів. 

 

Ваші дані можуть надаватися нам безпосередньо вами (зокрема електронною поштою або іншими 

засобами зв’язку), або ж ми збираємо їх самостійно, наприклад, у ході консультацій, проведення 

іспитів або підготовчих курсів. 

 

У випадках, коли ми просимо вас надати свої дані, це завжди здійснюється на добровільній основі. 

Проте, якщо ви не надасте нам свої дані, ви не зможете скористатися нашим асортиментом послуг як 

навчально-виробничих центрів і центрів із прийому іспитів на звання майстра або зможете 

скористатися ними лише в обмеженому обсязі. Якщо в деяких випадках надання ваших даних буде 

вимагатися законом, ми доведемо це до вашого відома окремо. 

1.3.2 Правові підстави обробки даних 

Ми обробляємо ваші дані на таких підставах: 

 

 необхідність дотримання правових зобов’язань, які на нас поширюються, зокрема відповідно 

до Закону про професійну освіту і Закону про підприємницьку діяльність, що відповідає 

статті 6 (1) (c) Загального регламенту про захист даних («GDPR»); 

 наш переважний правомірний інтерес відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR, який полягає в 

забезпеченні ефективності виконання нами завдань як навчально-виробничих центрів і 

центрів із прийому іспитів на звання майстра; 

 в окремих випадках: ваша згода на обробку ваших даних (ст. 6 (1) (a) або ст. 9 (2) (a) GDPR). 

1.3.3 Передача ваших персональних даних 

Якщо це буде необхідно для зазначених вище цілей, ми передамо ваші дані таким отримувачам: 

 

 торгово-промислові організації; 

 члени Палати економіки; 

 адміністративні органи (наприклад, податкова інспекція, служба зайнятості); 

 публічно-правові корпорації на підставі виконання їхніх обов’язків (наприклад, органи 

соціального страхування, представництва інтересів тощо); 

 адвокати й податкові консультанти; 

 фінансові та кредитні установи для здійснення платіжних операцій; 

 асоціації та об’єднання для захисту економічних інтересів та порядку (наприклад, захист від 

недобросовісної конкуренції); 

 органи реєстрації ідентифікаційних номерів sourcePIN у межах їхніх повноважень згідно і 

законом про електронне державне управління; 

 органи фінансування; 

 суди; 

 ділові партнери (наприклад, постачальники консультаційних послуг); 

 Федеральне статистичне відомство Австрії; 

 професійні школи та шкільні ради; 

 компанія WKO Inhouse GmbH; 

 зовнішні постачальники (IT) послуг. 
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1.3.4 Строк зберігання даних 

Ваші дані будуть зберігатися нами, поки це необхідно для виконання наших установлених законом 

зобов’язань, зокрема відповідно до Закону про професійну освіту і Закону про підприємницьку 

діяльність 1994 р., або до завершення відповідного відповідних гарантійних строків, строків давності 

або інших установлених законом строків зберігання чи будь-яких правових спорів, протягом котрих 

необхідне зберігання даних як доказів. 

 

1.4 Засновники, зацікавлені сторони й журналісти 

Якщо ви перебуваєте на етапі створення компанії («засновник») або, незалежно від заснування 

компанії або керування нею, зацікавлені в нашій організації або асортименті наших послуг та 

інформації або берете участь в організованих нами заходах або курсах, («зацікавлена сторона»), крім 

початку чи ведення бізнесу, ми будемо обробляти деякі ваші персональні дані, як описано нижче. 

Також, якщо ви працюєте як журналіст, ми будемо обробляти деякі ваші персональні дані. 

 

У цьому розділі 1.4 наведено відомості про порядок обробки нами ваших даних. Крім того, у розділах 2 

і 3 нижче можна знайти відомості про міжнародну передачу даних та ваші права у зв’язку з обробкою 

ваших персональних даних. 

1.4.1 Категорії оброблюваних даних і цілі їх обробки 

Ми будемо обробляти ваші дані, зазначені у Додатку 4 («ваші дані»), для таких цілей: 

 

 інформування й консультування з усіх питань, що стосуються заснування компаній; 

 інформація щодо торгово-політичних питань і нашої діяльності; 

 організація та проведення інформаційних і навчальних заходів (включно з розсиланням 

запрошень, фотографуванням на заходах, веденням списків присутніх і протоколів, а також 

адміністративним управлінням курсами); 

 надання інформації через наш інформаційний бюлетень і публікації; 

 керування субсидіями та фінансуванням; 

 інші види діяльності, пов’язані з адміністративним управлінням засновниками й 

зацікавленими сторонами, а також керуванням нашими заходами; 

 організація та проведення прес-конференцій, підтримання контактів із пресою; 

 зв’язки з громадськістю; 

 якщо ви відвідуєте наші території, з метою захисту майна та для стримання й розкриття 

вчинків, що підлягають кримінальній відповідальності. 

 

Ваші дані можуть надаватися нам безпосередньо вами (зокрема електронною поштою або іншими 

засобами зв’язку), або ж ми збираємо їх самостійно, наприклад, у ході консультацій або проведення 

заходів. 

 

У випадках, коли ми просимо вас надати свої дані, це завжди здійснюється на добровільній основі. 

Проте, якщо ви не надасте нам свої дані, це може затримати або навіть унеможливити здійснення 

різноманітних процесів, пов’язаних із заснуванням компаній, представництвом інтересів, керуванням 

інформацією та заходами, а також внутрішні та зовнішні комунікації з цих питань. Якщо в деяких 

випадках надання ваших даних буде вимагатися законом, ми доведемо це до вашого відома окремо. 
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1.4.2 Правові підстави обробки даних 

Ми обробляємо ваші дані на таких підставах: 

 

 необхідність дотримання правових зобов’язань, які на нас поширюються, зокрема відповідно 

до Закону Палати економіки 1998 р. («WKG»), що відповідає статті 6 (1) (c) Загального 

регламенту про захист даних («GDPR»); 

 наш переважний правомірний інтерес відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR, який полягає в 

забезпеченні ефективності заснування компаній, а також керування інформацією та 

заходами, внутрішніх та зовнішніх комунікацій, включно зі зв’язками з громадськістю; 

 в окремих випадках: ваша згода на обробку ваших даних (ст. 6 (1) (a) або ст. 9 (2) (a) GDPR). 

1.4.3 Передача ваших персональних даних 

Якщо це буде необхідно для зазначених вище цілей, ми передамо ваші дані таким отримувачам: 

 

 торгово-промислові організації; 

 члени Палати економіки та засновники; 

 інші зацікавлені сторони (включно з науково-дослідницькими, економічними й 

кооперативними об’єднаннями); 

 суди й адміністративні органи; 

 публічно-правові корпорації на підставі виконання їхніх обов’язків; 

 представники юридичних консультацій та суміжних професій (наприклад, адвокати, 

нотаріуси, податкові консультанти); 

 фінансові та кредитні установи; 

 сторони договорів, які використовуються для надання послуг; 

 усі сторони, зацікавлені в даних засновників, із вашої згоди як засновника, за винятком 

випадків, коли це стосується даних, які вже обнародувано допустимим чином, або якщо 

передача сприяє економічній діяльності; 

 служба зайнятості (AMS) для керування заходами з подальшого підвищення кваліфікації 

працівників; 

 ділові партнери і проведення заходів і навчальних курсів; 

 компанія WKO Inhouse GmbH; 

 зовнішні постачальники IT-послуг. 

1.4.4 Строк зберігання даних 

Ваші дані будуть зберігатися нами лише до завершення відносин, пов’язаних із наданням інформації 

або підтримки, і, крім того, поки це необхідно для виконання наших установлених законом 

зобов’язань, зокрема відповідно до WKG, або до завершення відповідних гарантійних строків, строків 

давності або інших установлених законом строків зберігання чи будь-яких правових спорів, протягом 

котрих необхідне зберігання даних як доказів. 

 

1.5 Постачальники й отримувачі послуг, їхні співробітники й офіційні 

представники 

У рамках нашої діяльності ми співпрацюємо з компаніями та особами, які надають нам різноманітні 

послуги (до них належать як власне послуги, так і постачання товарів або спонсорство; 
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«постачальники послуг»). З іншого боку, ми також у своїй діяльності виступаємо як постачальники 

послуг і, отже, надаємо послуги фізичним або юридичним особам («отримувачі послуг»). Це 

повідомлення стосується вас, якщо ви є постачальником або отримувачем послуг, або його 

співробітником чи офіційним представником. 

 

У цьому розділі 1.5 наведено відомості про порядок обробки нами ваших персональних даних. Крім 

того, у розділах 2 і 3 нижче можна знайти відомості про міжнародну передачу даних та ваші права у 

зв’язку з обробкою ваших персональних даних. 

1.5.1 Категорії оброблюваних даних і цілі їх обробки 

Ми будемо обробляти ваші дані, зазначені у Додатку 5 («ваші дані»), для таких цілей: 

 

 виконання наших завдань відповідно до Закону Палати економіки 1998 р. («WKG»), зокрема 

представництво інтересів і консультування наших членів; 

 організація та проведення інформаційних і навчальних заходів; 

 надання інформації через наш інформаційний бюлетень і публікації; 

 інші види діяльності, пов’язані з адміністративним управлінням членами, засновниками й 

зацікавленими сторонами, а також керуванням нашими заходами та зв’язками з 

громадськістю; 

 надання робочих матеріалів та інфраструктури для забезпечення ефективності внутрішніх 

робочих процесів. 

 

Ваші дані можуть надаватися нам безпосередньо вами (зокрема електронною поштою або іншими 

засобами зв’язку), або ж ми збираємо їх самостійно, наприклад, у ході проведення заходів або 

надання вам послуг. 

 

У випадках, коли ми просимо вас надати свої дані, це завжди здійснюється на добровільній основі. 

Проте, якщо ви не надасте нам свої дані, це може затримати або, у деяких випадках, унеможливити 

надання послуг. Якщо в деяких випадках надання ваших даних буде вимагатися законом, ми 

доведемо це до вашого відома окремо. 

1.5.2 Правові підстави обробки даних 

Ми обробляємо ваші персональні дані на таких підставах: 

 

 необхідність дотримання правових зобов’язань, які на нас поширюються, зокрема відповідно 

до Закону Палати економіки 1998 р. («WKG»), що відповідає статті 6 (1) (c) Загального 

регламенту про захист даних («GDPR»); 

 наш переважний правомірний інтерес відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR, який полягає в 

забезпеченні ефективності нашої діяльності з адміністративного управління, консультування 

й підтримки; 

 в окремих випадках: ваша згода на обробку ваших даних (ст. 6 (1) (a) або ст. 9 (2) (a) GDPR). 

1.5.3 Передача ваших персональних даних 

Якщо це буде необхідно для зазначених вище цілей, ми передамо ваші персональні дані таким 

отримувачам: 
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 фінансові та кредитні установи; 

 сторони договорів, які використовуються для надання послуг; 

 банки для здійснення платіжних операцій; 

 уповноважені представники в комерційних операціях; 

 податкові консультанти для проведення аудиторських перевірок; 

 суди й державні органи; 

 колекторські компанії для стягнення боргів (за кордоном, лише якщо стягнення боргів 

потрібно виконати за кордоном); 

 цесіонери, факторингові компанії, страхові компанії, кредитні бюро, асоціації захисту 

кредиторів, що діють як представники кредиторів; 

 сторони договорів, які співпрацюють або повинні співпрацювати для постачання або послуг; 

 страхові компанії в разі укладення договору страхування на виконання або виникнення 

страхового випадку (наприклад, страхування від відповідальності за спричинення шкоди); 

 Федеральне статистичне відомство Австрії для отримання передбачених законом (офіційних) 

статистичних даних; 

 компанія WKO Inhouse GmbH; 

 зовнішні постачальники IT-послуг. 

1.5.4 Строк зберігання даних 

Ваші дані, як правило, будуть зберігатися нами до завершення ділових відносин і, крім того, поки це 

необхідно для виконання наших установлених законом зобов’язань, зокрема відповідно до WKG, або 

до завершення відповідних гарантійних строків, строків давності або інших установлених законом 

строків зберігання чи будь-яких правових спорів, протягом котрих необхідне зберігання даних як 

доказів. 

 

1.6 Особи, які відповідають за прийняття політичних рішень, і 

представники інтересів 

У рамках виконання наших завдань відповідно до Закону Палати економіки 1998 р. («WKG»), зокрема 

стосовно представництва інтересів та у зв’язку з організованими нами заходами, ми обробляємо 

персональні дані про вас як осіб, що приймають політичні рішення, як працівників міністерств, уряду 

федеральної землі або іншого органу влади, або як представників інтересів працівників (наприклад, 

посадових осіб Палати праці або членів профспілок), споживачів чи компаній. 

 

У цьому розділі 1.6 наведено відомості про порядок обробки нами ваших персональних даних. Крім 

того, у розділах 2 і 3 нижче можна знайти відомості про міжнародну передачу даних та ваші права у 

зв’язку з обробкою ваших персональних даних. 

1.6.1 Категорії оброблюваних даних і цілі їх обробки 

Ми будемо обробляти ваші дані, зазначені у Додатку 6 («ваші дані»), для таких цілей: 

 

 виконання наших завдань відповідно до WKG, зокрема представництво інтересів наших 

членів і, якщо ваші персональні дані обробляється спеціалізованою організацією, проведення 

переговорів та укладання колективних договорів; 

 запрошення на заходи та їх проведення; 

 розсилання наших інформаційних бюлетенів, інформації та публікацій. 
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Ваші дані можуть надаватися нам безпосередньо вами (зокрема електронною поштою або іншими 

засобами зв’язку), або ж ми збираємо їх самостійно, наприклад, у ході діяльності, пов’язаної з 

проведенням заходів. 

 

У випадках, коли ми просимо вас надати свої дані, це завжди здійснюється на добровільній основі. 

Проте, якщо ви цього не зробите, це може затримати або навіть унеможливити здійснення 

різноманітних процесів, як-от розсилання наших інформаційних бюлетенів. Якщо в деяких випадках 

надання ваших даних буде вимагатися законом, ми доведемо це до вашого відома окремо. 

1.6.2 Правові підстави обробки даних 

Ми обробляємо ваші дані на таких підставах: 

 

 необхідність дотримання правових зобов’язань, які на нас поширюються, зокрема відповідно 

до WKG, що відповідає статті 6 (1) (c) Загального регламенту про захист даних; 

 наш переважний правомірний інтерес відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR, який полягає в 

забезпеченні ефективності нашої інформаційної діяльності; 

 в окремих випадках: ваша згода на обробку ваших даних (ст. 6 (1) (a) або ст. 9 (2) (a) GDPR). 

1.6.3 Передача ваших персональних даних 

Якщо це буде необхідно для зазначених вище цілей, ми передамо ваші дані таким отримувачам: 

 

 торгово-промислові організації; 

 інші зацікавлені сторони (включно з науково-дослідницькими, економічними й 

кооперативними об’єднаннями); 

 компанія WKO Inhouse GmbH; 

 зовнішні постачальники IT-послуг. 

1.6.4 Строк зберігання даних 

У будь якому раз ваші дані будуть зберігатися нами протягом часу вашої професійної діяльності і, крім 

того, поки це необхідно для виконання наших установлених законом зобов’язань, зокрема відповідно 

до WKG, або до завершення установлених законом строків зберігання чи будь-яких правових спорів, 

протягом котрих необхідне зберігання даних як доказів. 

 

1.7 Користувачі нашого веб-сайту 

Коли ви відвідуєте веб-сайт, яким ми керуємо, ми оброблятимемо деякі ваші персональні дані у 

зв’язку з цим відвіданням. 

 

У цьому розділі 1.7 наведено відомості про порядок обробки нами ваших персональних даних. Крім 

того, у розділах 2 і 3 нижче можна знайти відомості про міжнародну передачу даних та ваші права у 

зв’язку з обробкою ваших персональних даних. 
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1.7.1 Категорії оброблюваних даних і цілі їх обробки 

Під час відвідання вами цього веб-сайту ми автоматично збираємо такі персональні дані про вас: 

 

 дата й час виклику сторінки на нашому веб-сайті; 

 IP-адреса; 

 назва, мова й версія вашого веб-браузера; 

 веб-сторінка (URL-адреса), яку ви відвідували до переходу на цей веб-сайт; 

 певні файли cookie (див. розділ 1.7.5 нижче);  

 запит (ім’я запитаного файлу); 

 операційна система, що використовується; 

 роздільна здатність екрана; 

 активація Javascript; 

 глибина кольору. 

 

Крім того, за необхідності ми можемо на своєму веб-сайті попросити вас зазначити такі персональні 

дані, як ваші ім’я та адреса електронної пошти, щоб мати змогу надавати вам певні послуги. 

 

Фактично ви не зобов’язані надавати нам будь-які дані, про які ми просимо вас на веб-сайті. Проте, 

якщо ви цього не зробите, використання деяких функцій веб-сайту може виявитися для вас 

неможливим. 

 

Ми обробляємо ваші дані для таких цілей: 

 

 для надання вам можливості користуватися цим веб-сайтом та для подальшого розвитку й 

покращення його роботи; 

 щоб мати змогу створювати статистику використання; 

 щоб мати змогу виявляти, попереджати й розслідувати випадки атак на наш веб-сайт. 

1.7.2 Правові підстави обробки даних 

Ми обробляємо ваші персональні дані на таких підставах: 

 

 необхідність дотримання правових зобов’язань, які на нас поширюються, зокрема відповідно 

до Закону Палати економіки 1998 р. («WKG»), що відповідає статті 6 (1) (c) Загального 

регламенту про захист даних («GDPR»); 

 наш переважний правомірний інтерес відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR, який полягає в 

забезпеченні зручності нашого веб-сайту для користувача і захисту його від атак. 

1.7.3 Передача ваших персональних даних 

Якщо це буде необхідно для зазначених вище цілей, ми передамо ваші персональні дані таким 

отримувачам: 

 

 компанія WKO Inhouse GmbH; 

 зовнішні постачальники IT-послуг. 
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1.7.4 Строк зберігання даних 

Як правило, ми зберігаємо ваші дані впродовж трьох місяців. Більш тривале зберігання буде мати 

місце, лише якщо це необхідно для розслідування виявлених атак на наш веб-сайт, і, крім того, до 

завершення відповідних строків давності, інших установлених законом строків зберігання або будь-

яких правових спорів, протягом котрих необхідне зберігання даних як доказів. Крім того, ми 

зберігаємо дані, які ми збираємо для надання вашого облікового запису користувача та (або) 

керування користувачами Палати економіки Австрії (WKO), поки існує ваш обліковий запис. 

1.7.5 Файли cookie 

На нашому веб-сайті використовуються так звані файли cookie. Файл cookie – це невеликий файл, які 

зберігається на вашому комп’ютері, коли ви відвідуєте веб-сайт. Як правило, файли cookie 

використовуються, пропонувати користувачам додаткові функції веб-сайту. Наприклад, вони можуть 

використовуватися, щоб полегшити навігацію на веб-сайті, дати вам змогу продовжити використання 

веб-сайту з того місця, де ви його залишили, та (або) зберегти ваші вподобання й настройки під час 

наступного відвідання веб-сайту. Файли cookie не можуть отримувати доступ до жодних інших даних 

на вашому комп’ютері, зчитувати їх або змінювати. 

 

Більшість файлів cookie на нашому веб-сайті – це так звані «сеансові файли cookie». Вони 

автоматично видаляються, коли ви залишаєте наш веб-сайт. Проте постійні файли cookie 

зберігаються на вашому комп’ютері, поки їх не буде видалено вручну. Ми використовуємо такі 

постійні файли cookie, щоб розпізнати вас під час наступного відвідування нашого веб-сайту. 

 

Якщо ви хочете керувати файлами cookie на своєму комп’ютері, ви можете вибрати параметри веб-

браузера таким чином, щоб отримувати сповіщення, коли веб-сайт збирається зберегти файли 

cookie. Ви також можете заблокувати файли cookie або видалити їх, якщо їх вже збережено на 

вашому комп’ютері. Якщо ви хочете дізнатися більше про виконання цих кроків, скористайтеся 

функцією «Довідка» у своєму веб-браузері. Для максимальної зручності роботи ми також 

використовуємо так званий «інструмент керування файлами cookie», який робить керування 

налаштуванням файлів cookie ще простішим. Слід мати на увазі, що блокування чи видалення файлів 

cookie може вплинути на характер вашої роботи в Інтернеті і завадити вам використовувати цей веб-

сайт повною мірою. 

 

На цьому веб-сайті служби соціальних мереж вбудовано за допомогою пасивних символів 

(піктограм). На відміну від активних компонентів plug-in, які можуть використовуватися для 

автоматичного передавання даних до відповідних соціальних мереж, ці піктограми не передають 

жодних даних про характер перегляду веб-сторінок до відповідних соціальних мереж (як-от 

Facebook, Twitter). 

 

Коли ви захочете скористатися функцією поширення, відкриється додаткове вікно із вбудованими 

піктограмами соціальних мереж. Відкриття цього вікна не призводить до передавання даних. Тільки 

коли ви клацнете піктограми, буде передано інформацію, якою ви хотіли би поділитися у своєму 

обліковому записі. Увійшовши до відповідної соціальної мережі, ви даєте дозвіл на збір ваших даних 

відповідною соціальною мережею. Конкретні дані, які при цьому збираються, залежать від політики 

конфіденційності відповідної соціальної мережі. 

 

Наш веб-сайт може використовувати компоненти plug-in зі сторінки YouTube, якою керує Google. 

Оператором цієї сторінки є компанія YouTube, LLC, офіс якої розташований за адресою 901 Cherry 
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Ave., San Bruno, CA 94066, США. Коли ви відвідуєте одну з наших сторінок із компонентом plug-in 

YouTube, то відразу після початку відтворення відео буде встановлюватися підключення до серверів 

YouTube. При цьому сервер YouTube отримує інформацію про те, які наші сторінки ви відвідували. 

 

Якщо ви ввійшли до свого облікового запису YouTube, то YouTube має змогу безпосередньо пов’язати 

характер перегляду вами веб-сторінок із вашим особистим профілем. Ви можете цьому завадити, 

вийшовши зі свого облікового запису YouTube. Додаткові відомості про обробку даних користувачів 

можна знайти, переглянувши Політику конфіденційності YouTube за посиланням: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Цей веб-сайт використовує продукт Карти Google від Google LLC. Використовуючи цей веб-сайт, ви 

даєте згоду на записування, обробку й використання даних, автоматично зібраних компанією Google 

LLC, її представниками та третіми особами. 

 

Умови використання Карт Google можна знайти в розділі «Умови використання Карт Google» 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Веб-відстеження 

Деякі дані, зібрані під час відвідування цього веб-сайту, використовуються для статистичного аналізу 

використання нашого веб-сайту та передаються нашому постачальнику послуг статистичного аналізу 

Webtrekk GmbH. 

 

У рамках відвідування вами веб-сайту за допомогою пікселя, вбудованого на кожному веб-сайті, 

збираються такі дані: 

 

 запит (ім’я запитаного файлу); 

 тип/версія браузера (наприклад, Internet Explorer 11.0); 

 мова браузера (наприклад, українська); 

 операційна система, що використовується (наприклад, Windows Vista); 

 внутрішня роздільна здатність вікна браузера; 

 роздільна здатність екрана; 

 активація Javascript; 

 Java ввімкнено/ввімкнено; 

 файли cookie ввімкнено/ввімкнено; 

 глибина кольору. 

 URL-адреса джерела посилання (сторінка, яку було відвідано до цього); 

 IP-адреса – буде негайно знову видалено; 

 час доступу; 

 кількість переходів. 

 

На нашому веб-сайті також використовуються функції служби веб-аналітики Google Analytics, яку 

пропонує компанія Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, США («Google»). 

Google Analytics використовує файли cookie, щоб допомогти нам проаналізувати те, як ви 

використовуєте цей веб-сайт.  

Інформація про те, як ви використовуєте цей веб-сайт (включно з вашою IP-адресою, URL-адресами 

викликаних веб-сторінок та їхніми атрибутами), яка генерується таким файлом cookie, надсилається 

на сервери Google в США і зберігається там. Ми не зберігаємо жодних ваших даних, зібраних у 

зв’язку з Google Analytics. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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Наш веб-сайт використовує можливість анонімізації IP-адрес, надану Google Analytics. Тому вашу IP-

адресу буде скорочено/анонімізовано Google, щойно Google отримає вашу IP-адресу. Google 

використовуватиме цю інформацію за нашим дорученням, щоб оцінювати використання вами веб-

сайту, збирати звіти про роботу веб-сайту та надавати нам інші послуги, пов’язані з використанням 

веб-сайту й Інтернету. IP-адресу, передану вашим браузером у рамках Google Analytics, Google не 

буде об’єднувати з іншими даними. 

Ви можете запобігти збору даних службою Google Analytics на цьому веб-сайті за допомогою нашого 

«інструмента керування файлами cookie» (посилання «налаштування файлів cookie» внизу сторінки; 

буде встановлено відмову від файлу cookie, яка запобігає подальшому збору даних під час 

відвідування цього веб-сайту). 

Додаткову інформацію щодо умов використання Google, а також Політику конфіденційності Google 

можна знайти за посиланнями http://www.google.com/analytics/terms/de.html та 

https://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

 

2 Міжнародна передача даних 

Деякі з зазначених вище отримувачів можуть перебувати або обробляти ваші персональні дані за 

межами Австрії. Рівень захисту даних в інших країнах може відрізнятися від того, що застосовується в 

Австрії. Проте ми передаємо ваші персональні дані лише в ті країни, щодо яких Комісія ЄС дійшла 

висновку, що вони забезпечують достатній рівень захисту даних, або ми вживаємо заходів для 

забезпечення того, щоб усі отримувачі мали належний рівень захисту даних. Для цього ми, 

наприклад, укладаємо договори зі стандартними умовами (2010/87/EC та (або) 2004/915/EC). Будь-які 

угоди, укладені у відповідних випадках, можна отримати за запитом (див. пункт 4 нижче). 

 

 

3 Ваші права у зв’язку з персональними даними 

Відповідно до чинного законодавства, ви маєте, окрім іншого, право (за дотримання умов 

застосовного законодавства): (i) перевіряти, які ваші персональні дані ми зберегли, і отримати копії 

цих даних; (ii) вимагати виправлення, доповнення або видалення ваших персональних даних, які є 

хибними або не обробляються відповідно до законодавства; (iii) вимагати від нас обмеження обробки 

ваших персональних даних; (iv) за певних обставин заперечувати проти обробки ваших персональних 

даних або відкликати будь-яку надану раніше згоду на обробку, причому таке відкликання не впливає 

на правомірність обробки до відкликання; (v) вимагати переносимості даних; (vi) знати третіх осіб, 

яким передаються ваші персональні дані; (vii) подати скаргу до органу з питань захисту персональних 

даних. 

 

 

4 Наші контактні дані 

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або проблеми, що стосуються обробки ваших персональних 

даних, зв’яжіться з нами, використовуючи контактні дані, зазначені в додатку 7. 

  

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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Додаток 1. Оброблювані персональні дані членів, їхні співробітників та 

офіційних представників 
 

Члени (включно з колишніми членами): 
 номер члена; 

 дані щодо членства (наприклад, початок членства, належність до спеціалізованих груп); 

 ім’я; 

 форма звернення / стать; 

 назва компанії та найменування відповідного підприємства; 

 посада; 

 громадянство; 

 адреси; 

 номери телефону та факсу, адреси електронної пошти й інша інформація, необхідна для 

комунікації за допомогою сучасних засобів зв’язку; 

 дані реєстру підприємців та інші дані авторизації; 

 дані про підприємство, зокрема дані, що розголошуються відповідно до § 70 розділу 3 WKG; 

 дані реєстру суб’єктів господарчої діяльності; 

 відзнаки; 

 опубліковані дані щодо неплатоспроможності; 

 дані, що стосуються відрахувань, реєстраційних зборів та спеціальних витрат, включно з 

підставою для розрахунків; 

 дата народження; 

 приватна адреса підприємця (якщо немає запису в реєстрі суб’єктів господарчої діяльності); 

 банківські реквізити; 

 дані щодо нагадування; 

 дані щодо виборів до Палати (наприклад, терміни, право голосу, висування кандидатури, 

обрання); 

 дані з комунікації з членом; 

 дані щодо керування добровільними внесками секцій Палати на користь членів або їхніх 

родичів (наприклад, майнове становище, підстава для клопотання, дані щодо виконання, 

банківські реквізити); 

 ідентифікаційний номер платника ПДВ; 

 мова для листування; 

 дані, зібрані у зв’язку з проведенням заходів, засідань і навчальних курсів (наприклад, списки 

учасників); 

 протоколи переговорів і засідань, а також дані, пов’язані з переговорами щодо колективних 

договорів; 

 дані, що обробляються у зв’язку з поданням запитів на фінансову підтримку; 

 дані, що стосуються калькуляції та сплати грошових зборів;  

 ідентифікатор компанії; 

 глобальний ідентифікаційний номер (GLN) державного управління; 

 номер Палати економіки Австрії; 

 номер палати та члена; 

 внутрішні ідентифікатори для технічних цілей. 

 

Офіційні представники 
 ім’я; 

 форма звернення / стать; 
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 назва компанії та найменування відповідного суб’єкта права; 

 громадянство; 

 адреса; 

 номери телефону та факсу, адреси електронної пошти й інша інформація, необхідна для 

комунікації за допомогою сучасних засобів зв’язку; 

 дані реєстру підприємців та інші дані авторизації; 

 дані щодо неплатоспроможності суб’єкта даних як підприємця для перевірки того, чи може 

цей суб’єкт бути призначеним генеральним директором; 

 дата народження; 

 дані щодо керівництва компанією (наприклад, перевірка умов виконання відповідно до §§ 26–

28 Закону про підприємницьку діяльність, атестація відповідно до § 373a і подальших статей 

Закону про підприємницьку діяльність, посада в компанії, дата й обсяги представницьких 

повноважень); 

 відзнаки; 

 мова для листування; 

 дані з комунікації з офіційним представником; 

 дані, зібрані у зв’язку з проведенням заходів, засідань і навчальних курсів (наприклад, списки 

учасників); 

 протоколи переговорів і засідань, а також дані, пов’язані з переговорами щодо колективних 

договорів; 

 ідентифікатор компанії; 

 глобальний ідентифікаційний номер (GLN) державного управління; 

 номер Палати економіки Австрії; 

 номер палати та члена; 

 внутрішні ідентифікатори для технічних цілей. 

 

Співробітники членів 
 ім’я; 

 форма звернення / стать; 

 назва компанії відповідного підприємства; 

 посада й завдання в організації члена; 

 номери телефону та факсу, адреси електронної пошти й інша інформація, необхідна для 

комунікації за допомогою сучасних засобів зв’язку; 

 мова для листування; 

 інші дані з комунікації зі співробітником; 

 ідентифікатор компанії; 

 глобальний ідентифікаційний номер (GLN) державного управління; 

 номер Палати економіки Австрії; 

 номер палати та члена; 

 внутрішні ідентифікатори для технічних цілей; 

 дата народження; 

 громадянство; 

 адреса місця проживання. 

 

 

Додаток 2. Оброблювані персональні дані посадових осіб і співробітників 

торгово-промислових організацій 
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Посадові особи (включно з колишніми посадовими особами) торгово-промислових 

організацій 
 порядковий номер; 

 дані щодо членства (наприклад, членський номер, початок членства, належність до 

спеціалізованих груп); 

 ім’я; 

 форма звернення / стать; 

 назва компанії та найменування відповідного суб’єкта права; 

 громадянство; 

 адреси; 

 номери телефону та факсу, адреси електронної пошти й інша інформація, необхідна для 

комунікації за допомогою сучасних засобів зв’язку;  

 дані реєстру підприємців та інші дані авторизації; 

 дані про підприємство, зокрема дані, що розголошуються відповідно до § 70 розділу 3 WKG; 

 дані реєстру суб’єктів господарчої діяльності; 

 відзнаки; 

 дані щодо соціального страхування, якщо вони стосуються статусу посадової особи; 

 дані щодо втрати посади відповідно до § 53 WKG; 

 дані щодо відрахування; 

 день народження; 

 банківські реквізити; 

 дані щодо нагадування; 

 дані щодо виборчого права, зокрема виключення через неплатоспроможність відповідно до 

§§ 73 WKG; 

 дані щодо контактів із посадовою особою; 

 дані про посаду; 

 дані про кар’єру (як посадової особи); 

 відшкодування витрат; 

 належність до груп виборців; 

 ідентифікаційний номер платника ПДВ; 

 мова для листування; 

 дані про участь у засіданнях і заходах (наприклад, списки учасників); 

 дані про перевірку й затвердження кошторисів і зведення рахунків спеціалізованих асоціацій, 

а також управління ними; 

 протоколи переговорів і засідань, а також дані, пов’язані з переговорами щодо колективних 

договорів; 

 ідентифікатор компанії; 

 глобальний ідентифікаційний номер (GLN) державного управління; 

 номер Палати економіки Австрії; 

 номер палати та члена; 

 внутрішні ідентифікатори для технічних цілей; 

 фотографія. 

 

Співробітники торгово-промислових організацій 
 ім’я; 

 форма звернення / стать; 

 найменування відповідної торгово-промислової організації; 

 посада й завдання в торгово-промисловій організації; 
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 номери телефону та факсу, адреси електронної пошти й інша інформація, необхідна для 

комунікації за допомогою сучасних засобів зв’язку; 

 мова для листування; 

 інші дані з комунікації зі співробітником; 

 внутрішні ідентифікатори для технічних цілей; 

 фотографія. 

 

 

Додаток 3. Оброблювані персональні дані учнів та осіб, які складають 

іспити на звання майстра або кваліфікаційні іспити 
 

 ім’я; 

 форма звернення / стать; 

 адреса; 

 номери телефону та факсу, адреси електронної пошти й інша інформація, необхідна для 

комунікації за допомогою сучасних засобів зв’язку; 

 дані щодо соціального страхування (лише в разі правового зобов’язання щодо їх обробки, 

наприклад для розрахунків з органом соціального страхування); 

 дата й місце народження; 

 громадянство; 

 адреса місця проживання; 

 дані про професію (наприклад, номер учня, професія майстра); 

 плата за гуртожиток (для учнів); 

 дані про навчання (наприклад, дані про договір між підприємством і учнем, дані щодо іспитів, 

закінчені навчальні заклади тощо); 

 дані про законного представника (наприклад, ім’я, адреса, контактні дані тощо); 

 дані про підприємство, де проводиться навчання (для учнів); 

 пропозиція місць навчання (для учнів); 

 стипендії та матеріальна допомога для отримання професійної освіти. 

 

 

Додаток 4. Оброблювані персональні дані засновників, зацікавлених 

сторін і журналістів 
 

Засновники й зацікавлені сторони: 
 порядковий номер; 

 ім’я; 

 форма звернення / стать; 

 рід занять; 

 громадянство; 

 адреси; 

 номери телефону та факсу, адреси електронної пошти й інша інформація, необхідна для 

комунікації за допомогою сучасних засобів зв’язку; 

 відзнаки; 

 дата народження; 

 приватна адреса підприємця (якщо немає запису в реєстрі суб’єктів господарчої діяльності); 

 банківські реквізити; 
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 дані щодо нагадування; 

 дані з комунікації з засновником або зацікавленою стороною; 

 мова для листування; 

 дані, що обробляються у зв’язку з поданням запитів на фінансову підтримку; 

 дані, зібрані у зв’язку з проведенням заходів, засідань і навчальних курсів (наприклад, списки 

учасників і протоколи засідань); 

 внутрішні ідентифікатори для технічних цілей; 

 дані щодо підтримки (наприклад, чи є підписка на інформаційний бюлетень); 

 дані з відеозаписів, якщо суб’єкт даних перебуває на території Палати економіки Австрії; 

 дані щодо відвідання курсів, за наявності (наприклад, дані щодо іспитів, дані про навчання); 

 фотографії, зроблені в ході заходів. 

 

Журналісти: 
 ім’я; 

 форма звернення / стать; 

 номери телефону та факсу, адреси електронної пошти й інша інформація, необхідна для 

комунікації за допомогою сучасних засобів зв’язку; 

 належність до ЗМІ; 

 кореспонденція та інші дані про комунікацію (наприклад, запрошення, згода або відмова 

щодо участі); 

 мова для листування; 

 записи щодо участі в заходах і прес-конференціях;  

 дані, опубліковані журналістами; 

 внутрішні ідентифікатори для технічних цілей; 

 дані з відеозаписів, якщо суб’єкт даних перебуває на території Палати економіки Австрії; 

 фотографії, зроблені в ході заходів. 

 

 

Додаток 5. Оброблювані персональні дані постачальників і отримувачів 

послуг, їхні співробітників та офіційних представників 
 

Постачальники й отримувачі послуг: 
 порядковий номер; 

 ім’я або найменування; 

 форма звернення / стать; 

 належність до Палати економіки; 

 номер члена (якщо є членом Палати економіки); 

 адреса; 

 номери телефону та факсу, а також інша інформація, необхідна для комунікації за допомогою 

сучасних засобів зв’язку; 

 день народження; 

 дані реєстру суб’єктів господарчої діяльності; 

 дані щодо кредитоздатності; 

 символи блокування (наприклад, блокування контактів, блокування рахунків, блокування 

бронювання, блокування платежів); 

 належність до конкретної категорії постачальників або отримувачів послуг (включно з 

регіональною належністю тощо); 
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 коди для цілей офіційної статистики, як-от ідентифікаційний номер платника ПДВ і код 

Інтрастат; 

 предмет постачання чи виконання;  

 кваліфікація постачальників послуг (наприклад, педагогічний досвід викладачів, які ведуть 

курси); 

 особи, які дають рекомендації / інші клієнти; 

 дані про премії та комісійні винагороди; 

 контактна особа постачальника або отримувача послуг для здійснення постачання чи 

виконання; 

 треті особи, що беруть участь у наданні послуг, включно з інформацією про тип співпраці; 

 умови постачання і виконання;  

 дані щодо страхування постачання або виконання, а також щодо їх фінансування; 

 дані щодо зобов’язань сплати податків та нарахування податків; 

 умови фінансування й платежів; 

 банківські реквізити; 

 номери кредитних карток і відповідні компанії; 

 дані з керування кредитними операціями (наприклад, кредитний ліміт, ліміт на валютні 

операції); 

 дані про історію платежів суб’єкта даних; 

 дані щодо нагадувань/позовів; 

 дані про рахунки й дані з документів; 

 витрати та доходи, що стосуються конкретних послуг; 

 спеціальні операції головної бухгалтерської книги (наприклад, індивідуальне коригування 

вартості, вимоги за векселем, авансовий платіж, банківська гарантія); 

 дані щодо загального обсягу послуг і продуктивності, необхідні для розрахунків з 

отримувачами послуг; 

 мови для листування, інші угоди та ключі для обміну даними; 

 інші дані з комунікації з постачальником або отримувачем послуг. 

 

Співробітники й офіційні представники: 
 порядковий номер; 

 ім’я; 

 форма звернення / стать; 

 відповідний постачальник або отримувач послуг;  

 посада суб’єкта даних у постачальника або отримувачем послуг; 

 номери телефону та факсу, а також інша інформація, необхідна для комунікації за допомогою 

сучасних засобів зв’язку; 

 мова для листування; 

 обсяги представницьких повноважень; 

 господарські операції, проведені співробітником або офіційним представником; 

 інші дані з комунікації зі співробітником або офіційним представником. 

 

 

Додаток 6. Оброблювані персональні дані осіб, які відповідають за 

прийняття політичних рішень, і представників інтересів  
 порядковий номер; 

 ім’я; 

 форма звернення / стать; 
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 номери телефону та факсу, адреси електронної пошти й інша інформація, необхідна для 

комунікації за допомогою сучасних засобів зв’язку; 

 посада, що обіймається; 

 політична позиція / партія; 

 організаційна належність; 

 участь у заходах;  

 протоколи нарад; 

 інші дані з комунікації із суб’єктом даних; 

 інформація про участь у прийнятті політичних рішень та в політичних процесах;  

 інформація про участь у колективні розробці норм трудового права;  

 дані, опубліковані самим суб’єктом даних (наприклад, інтерв’ю); 

 внутрішні ідентифікатори для технічних цілей. 

 

 

Додаток 7. Контактні дані уповноваженого з захисту даних 
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