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Політика конфіденційності 

Ця Політика конфіденційності (далі - Політика) описує спосіб отримання, використання 

та подальшої обробки персональних даних, отриманих через веб-інтерфейс 

www.neotax.eu (далі - веб-інтерфейс) 

Контролер персональних даних: 

Neotax s.r.o., із зареєстрованим офісом за адресою Jemnická 1138/1, Michle, 140 00    Praha 

4 

Comp. Reg. No.: 02189909 

Tax Id. No.: CZ02189909 

Зареєстровано: у комерційному реєстрі муніципального суду в Празі, розділ С, Вставка 

215906 

Контактні дані контролера персональних даних: 

Mailing address: Neotax s.r.o., Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4 

Контактний e-mail: expats@neotax.eu 

Ваша конфіденційність дуже важлива для нас. Будь ласка, ознайомтесь із цією 

політикою, яка містить важливу інформацію щодо обробки ваших особистих даних, 

а також суміжних прав та обов'язків. 

 

1. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. За чим ми стежимо під час обробки персональних даних? 

Ми обробляємо особисті дані відповідно до законодавства Чеської Республіки та 

безпосередньо застосовуваних регламентів Європейського Союзу, зокрема Закону № 

101/2000 Sb., Про захист персональних даних, із змінами (далі - "ZOOÚ") та Закон № 

480/2004 Sb. про деякі послуги інформаційного суспільства та про внесення змін до 

деяких актів із змінами, внесеними з моменту набуття чинності, а також відповідно до 

Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року 

про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких 

даних та про скасування Директиви 95/46 / ЄС (Загальне положення про захист даних) 

(далі - " GDPR ”). 

1.2. Що таке особисті дані? 

Персональні дані означають будь-яку інформацію, яка ідентифікує або може 

ідентифікувати конкретну фізичну особу. Персональні дані, зокрема (включаючи без 

обмежень): 

• ідентифікаційні дані, такі як ім’я та прізвище, реєстраційний номер народження, 

дата народження, ім’я користувача облікового запису користувача, стать, 

національність, сімейний стан, кількість дітей; 

• контактні дані, такі як постійна адреса (або поштова адреса), номер телефону, 

адреса електронної пошти; 
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• конфіденційні дані, такі як членство в профспілці, дані, що стосуються здоров'я; 

• економічні дані, такі як інформація про фінансовий стан, зарплату, вид 

зайнятості, вид пенсії, розмір пенсії, банківські реквізити, страхування, освіта; 

• інша інформація, така як інформація, зібрана за допомогою файлів cookie, IP-

адреса (ідентифікатор мережі), включаючи тип браузера, пристрій та операційну 

систему, час та кількість відвідувань веб-інтерфейсу та іншу подібну інформацію. 

 

2. Отримання та використання особистих даних 

2.1. Як ми отримуємо персональні дані? 

• Ви надаєте нам свої персональні дані, зокрема, при заповненні податкової 

декларації, контактній формі, електронному зв’язку або під час створення 

облікового запису користувача. 

• Під час відвідування та використання веб-інтерфейсу деякі особисті дані можуть 

бути отримані та збережені за допомогою файлів cookie. Детальніше про файли 

cookie читайте у статті 5 цієї Політики та у Політиці щодо cookie. 

 

2.2. На якій основі та для яких цілей ми обробляємо персональні дані? 

• Ми можемо збирати та обробляти персональні дані, введені під час заповнення 

податкової декларації або контактної форми та надані в електронній пошті 

виключно для переговорів про договір або виконання договору, тобто для 

цілей підготовки податкової декларації або надання податкових порад. Крім того, 

ми можемо обробляти ці дані для того, щоб виконати інші наші законодавчі 

зобов’язання (зокрема, реєстраційні обов'язки, архівування податкових 

документів тощо). 

• Ми можемо збирати та обробляти особисті дані, введені під час створення 

облікового запису користувача, без вашої явної згоди, щоб дозволити доступ, 

управління та обслуговування облікового запису користувача, якщо не зазначено 

інше. 

• Якщо ви даєте нам згоду на це, підтвердивши її на Веб-інтерфейсі, ми можемо 

обробити ваші персональні дані, введені під час заповнення анкети податкової 

декларації, контактної форми, наданої в електронній пошті або під час створення 

облікового запису користувача для надсилання бізнес комунікації та прямого 

маркетингу або для інших цілей, з якими ви чітко погодилися. 

• Ми обробляємо отримані нами персональні дані за допомогою cookie-файлів на 

основі вашої згоди (яку ви можете надати підтвердженням на основі веб-

інтерфейсу після того, як ви отримали повідомлення про використання файлів 

cookie та отримали можливість дізнатися про цю Політику та політику cookie). 

Ми уповноважені обробляти ваші персональні дані, отримані за допомогою 

файлів cookie, навіть якщо ви продовжуєте використовувати веб-інтерфейс навіть 

після того, як ви отримали повідомлення про обробку цих персональних даних. 

Ми використовуємо персональні дані, отримані за допомогою файлів cookie для 

цілей підтримки користувачів, покращення наших послуг, включаючи 

аналіз поведінки користувачів та маркетинг. 
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Використовувати ваші персональні дані з будь-якою метою, крім тієї, для якої ми 

їх отримали, ми можемо лише на основі вашої згоди. 

2.3. Як ми обробляємо ваші персональні дані, отримані від третьої 

сторони? 

• Ви також можете користуватися послугами, пропонованими на нашому веб-

інтерфейсі, якщо ви надасте нам персональні дані іншої особи за дозволом цієї 

особи (наприклад, він / вона як бухгалтер або податковий консультант може 

заповнити анкету податкової декларації для вашого клієнта. ). 

• Якщо ви надаєте нам персональні дані іншої особи, використовуючи веб-

інтерфейс, ви берете на себе зобов'язання надавати нам персональні дані цієї 

особи. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, спричинені 

несанкціонованим наданням персональних даних. При цьому ви берете на себе 

зобов’язання надати нам контактні дані особи, особисті дані якої ви нам надаєте. 

Електронна адреса, яку ви вказали при заповненні анкети податкової декларації 

або контактної форми, вважається таким контактом. 

• Отримавши персональні дані від третьої сторони, ми повідомимо особу, чиї дані 

були нам надані протягом розумного терміну обробки її персональних даних, 

надіславши цю Політику конфіденційності, що містить всю інформацію про 

обробку персональних даних та про права особи, особисті дані якої ми 

обробляємо. 

• Вся інформація, права та обов'язки, що містяться в цій Політиці, також 

стосуються особи, особисті дані якої ми отримали від іншої особи. 

 

2.4. Як довго ми використовуємо дані? 

• Персональні дані, що вводяться під час заповнення анкети податкової декларації, 

контактної форми та надаються в електронній пошті, використовуються лише на 

час, необхідний для виконання договору та виконання передбачених 

законодавством зобов'язань. 

• Якщо ви дасте нам згоду на обробку персональних даних, дані будуть 

використовуватися протягом тривалості мети, на яку була надана згода. 

• Загальна тривалість цілі обробки ваших персональних даних становить три роки, 

якщо інше не узгоджено з вами або якщо законодавством не передбачено 

тривалішого часу обробки. 

 

3. ПРАВА ЩОДО ВАШИХ ОСОБИСТИХ ДАНИХ 

3.1. Право відкликати згоду на обробку персональних даних 

Якщо ми обробляємо ваші персональні дані лише на основі вашої згоди (тобто без будь-

якої іншої юридичної причини), ви можете будь-коли відкликати таку згоду. 

Відкликання згоди на обробку ваших персональних даних можливе в будь-який час: 

• електронною поштою, надісланою на нашу контактну електронну адресу; 
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• у випадку комерційних комунікацій - способом, описаним у кожному 

електронному листі, що містить комерційне повідомлення (натисканням 

посилання на скасування підписки або будь-яким іншим способом). 

Відкликання згоди не зачіпає законності обробки даних, що здійснюється до моменту 

відкликання згоди на обробку. 

3.2. Право доступу до персональних даних 

Ви можете попросити нас надати вам інформацію, чи обробляємо ми ваші персональні 

дані. Якщо ми обробляємо ваші персональні дані, ви маєте право на доступ до цих 

персональних даних і, зокрема, наступної інформації:  

• мета обробки; 

• категорії оброблюваних персональних даних; 

• одержувачі або категорії одержувачів, яким будуть надані особисті дані; 

• період, протягом якого особисті дані будуть зберігатися. 

За вашим бажанням ми надамо вам копію оброблених даних. Ми можемо стягнути з вас 

адміністративний збір, що не перевищує витрат, пов'язаних з виготовленням та 

доставкою додаткових примірників. 

3.3. Право на виправлення 

Якщо ваші особисті дані є неточними або неповними, ви маєте право вимагати негайного 

виправлення, тобто виправлення недостовірних даних та / або заповнення неповних 

даних. 

3.4. Право на заперечення проти обробки 

Ви маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних у будь-який час 

під час їх обробки для цілей прямого маркетингу, включаючи будь-яку автоматизовану 

обробку персональних даних. Після того, як заперечення буде подано, ми більше не 

обробляємо ваші особисті дані для цих цілей.. 

3.5. Право на стирання ("право бути забутим") 

Якщо: 

• персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або 

оброблені; 

• ви відкликали свою згоду на обробку; 

• ви заперечили проти обробки ваших персональних даних; 

• особисті дані були оброблені незаконно, 

ви маєте право вимагати від нас стерти Ваші особисті дані. Якщо немає законних причин 

для відмови від стирання, ми повинні виконати ваш запит. 

3.6. Право обмежувати обробку 

Якщо: 

• ви заперечуєте точність своїх персональних даних; 
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• обробка є незаконною, і замість стирання ви вимагаєте обмежити обробку 

персональних даних; 

• ми більше не потребуємо ваших персональних даних для обробки, але ви 

вимагаєте від них ідентифікації, застосування чи захисту юридичних вимог; 

• ви заперечуєте проти обробки, 

ви можете зажадати, щоб ми обмежили обробку ваших персональних даних. Коли ми 

обмежуємо обробку, ми маємо право зберігати лише ваші особисті дані; подальша 

обробка можлива лише за Вашою згодою або з законних причин. 

Якщо обробка персональних даних обмежена через заперечення проти обробки, 

обмеження триває час, необхідний для того, щоб визначити, чи ми зобов’язані 

виконувати ваше заперечення чи ні. 

Якщо обробка персональних даних обмежена через заперечення точності даних, 

обмеження триває час для перевірки точності даних. 

3.7. Право на портативність даних 

Ви маєте право отримати ваші персональні дані, які ви нам надали, у структурованому, 

загальновживаному та машиночитаному форматі та передати їх іншому контролеру 

персональних даних. 

3.8. Як ви реалізуєте свої права? 

Ви можете користуватися своїми правами у зв’язку з особистими даними за допомогою 

нашої контактної інформації. Вся інформація та дії будуть надані вам без зайвих 

затримок.  

Ми зробимо все можливе, щоб захистити ваші особисті дані. Однак якщо ви не 

задоволені врегулюванням, ви маєте право звернутися до компетентних органів, зокрема 

до Управління захисту персональних даних (http://www.uoou.cz), яке здійснює нагляд за 

захистом персональних даних. Це положення не зачіпає вашого права подавати скаргу 

безпосередньо до Управління захисту персональних даних. 

Якщо, зокрема, ваш постійна адреса, місце роботи або місце передбачуваного порушення 

захисту персональних даних знаходиться за межами Чеської Республіки в іншій державі-

члені Європейського Союзу, ви можете звернутися до компетентного контролюючого 

органу у цій державі. 

 

4. УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКА ОСОБИСТИХ ДАНИХ 

4.1. Як ми управляємо та обробляємо ваші особисті дані? 

Ми є контролером персональних даних у значенні ZOOÚ та GDPR. Ваші особисті дані 

обробляються нашою компанією. Крім того, ми можемо призначити інших обробників 

персональних даних. Ми надамо вам інформацію про те, хто насправді обробляє вашу 

особисту інформацію за запитом. 
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Особисті та інші зібрані дані повністю захищені від зловживань. Персональні дані будуть 

оброблятися в електронному вигляді в автоматизованому вигляді або в друкованому 

вигляді в неавтоматизованому порядку. 

4.2. Кому ми передаємо ваші особисті дані? 

У міру, необхідному для виконання домовленості чи інших зобов’язань, ми можемо 

також передавати ваші персональні дані іншим особам (наприклад, іншим сторонам, які 

беруть участь у виконанні угоди або наших статутних зобов'язань, або нашим партнерам 

із соціальних мереж, маркетингу, реклами та аналізу). 

Для послуги "Податкова декларація бухгалтером” ми передамо ваші персональні дані 

нашому бухгалтеру, який співпрацює з вами з пропозицією його послуг. 

Для послуги “Податкова консультація” ми передамо ваші персональні дані нашому 

співпрацюючому податковому консультанту, який зв’яжеться з вами з пропозицією його 

послуг. 

Ваші особисті дані не передаватимуться країнам, що не входять в Європейський Союз. 

 

5. COOKIES  

5.1. Файли Cookie та використання сервісу Google 

Веб-інтерфейс використовує так звані «куки» для своєї діяльності. Веб-інтерфейс також 

використовує Google Analytics і, можливо, інші послуги, що надаються Google, Inc. (далі 

- Google). Ці сервіси також працюють з інформацією, отриманою за допомогою файлів 

cookie. 

 

 

Ця Політика діє та діє з 10 липня 2019 року. 

 


