
Компанія JG Flex, розташована за адресою: De kist 69 6661ZE ELST, відповідає за обробку 
персональних даних, які зазначено в цій заяві про конфіденційність. 

Контактні дані: 

https://dutchdelightbv.nl/ 

De kist 69 6661ZE ELST 

+31-654214010 

Jahmill Flu є спеціалістом із захисту даних JG Flex. 

З ним можна зв’язатися, написавши листа на електронну пошту: jahmill.flu@jgflex.nl. 

Персональні дані, які ми обробляємо 

JG Flex обробляє ваші персональні дані, оскільки ви користуєтеся нашими послугами та/або 
тому, що ви самі надаєте їх нам. Нижче ви знайдете огляд персональних даних, які ми 
обробляємо: 

– Ім'я та прізвище. 

– Стать. 

– Дата народження. 

– Місце народження. 

– Адреса. 

– Телефонний номер. 

– Адреса електронної пошти. 

– Інші персональні дані, які ви охоче надаєте, наприклад, створюючи профіль на цьому 
вебсайті, у листуванні чи телефоном. 

– Дані про місцезнаходження. 

– Інформація про вашу діяльність на нашому сайті. 

Спеціальні та/або конфіденційні персональні дані, які ми обробляємо 

Наш вебсайт і/або сервіс не мають наміру збирати дані про відвідувачів вебсайту, які молодше 
16 років, якщо вони не мають дозволу від батьків або опікунів. Але ми не можемо перевірити, 
чи відвідувач старше 16 років. Тому радимо батькам брати участь в онлайн-заходах своїх дітей, 
аби запобігти збиранню даних про дітей без згоди батьків. Якщо ви переконані, що ми зібрали 
персональні дані про неповнолітнього без цього дозволу, зв’яжіться з нами за адресою: 
info@jgflex.nl, і ми видалимо цю інформацію. 

З якою метою та на якій підставі ми обробляємо персональні дані 

JG Flex обробляє ваші персональні дані для таких цілей: 

– щоб мати можливість зателефонувати вам або надіслати інформацію на електронну пошту, 
якщо це необхідно для надання наших послуг; 

– інформувати вас про зміни в наданні наших послуг і продуктів; 

– JG Flex аналізує вашу поведінку на вебсайті, щоб покращити вебсайт та адаптувати 
асортимент продуктів і послуг відповідно до ваших уподобань; 



– JG Flex також обробляє персональні дані, якщо ми зобов’язані це робити за законом, 
наприклад дані, які нам потрібні для нашої податкової декларації. 

Автоматизоване прийняття рішень 

JG Flex приймає рішення щодо відповідальності на основі автоматизованої обробки питань, які 
можуть мати значні наслідки для людей. Це стосується рішень, які приймаються 
комп’ютерними програмами чи системами без участі особи – посередника (наприклад, 
співробітника JG Flex). JG Flex використовує такі комп’ютерні програми або системи: 
#use_explanation. 

Як довго ми зберігаємо персональні дані 

JG Flex не зберігає ваші персональні дані довше, ніж це строго необхідно для досягнення цілей, 
для яких збираються ваші дані. Ми використовуємо такі строки зберігання для певних категорій 
персональних даних: #retention_period. 

Передача персональних даних третім особам 

JG Flex надає персональні дані третім сторонам лише тоді, коли це необхідно для виконання 
нашої з вами угоди або дотримання юридичних вимог. 

Файли cookie або подібні методи, які ми використовуємо 

JG Flex використовує функціональні, аналітичні файли та відстеження файлів cookie. Файл cookie 
– це невеликий текстовий файл, який зберігається у браузері вашого комп’ютера, планшета чи 
смартфону під час першого відвідування вебсайту. JG Flex використовує файли cookie для суто 
технічного функціонування. Вони гарантують належну роботу вебсайту і дбають також про 
збереження у пам’яті ваших побажань. Ці файли cookie використовують також для належної 
роботи та оптимізації вебсайту. Крім того, ми розміщуємо файли cookie для відстеження ваших 
запитів пошуку, щоб ми могли пропонувати персоналізований зміст і рекламу. 

Під час першого відвідування нашого вебсайту ми повідомляємо вам про файли cookie та 
просимо дозволу на їх розміщення. Ви можете скасувати підписку файлів cookie, налаштувавши 
свій інтернет-браузер так, щоб він більше не зберігав файли cookie. Крім того, ви також можете 
переглянути всю інформацію, збережену раніше, за допомогою функції видалення 
налаштування з браузера. Для отримання див.: 
https://veiliginternetten.nl/themes/gedrag/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Перегляд, зміна або видалення даних 

Ви маєте право переглядати, виправляти або видаляти свої персональні дані. Крім того, ви 
маєте право відкликати згоду, яку надали, скасувати обробку даних або заперечити проти 
обробки ваших персональних даних компанією JG Flex, і ви також маєте право на перенесення 
даних. 

Це означає, що ви можете надіслати нам запит про направлення вам або вказаній вами 
організації персональних даних, які ми маємо про вас у нашій базі даних. Ви можете відправити 
нам сюди: info@jgflex.nl запит щодо відкликання, виправлення, видалення, передачі ваших 
персональних даних або запит на відкликання вашої згоди щодо обробки персональних даних 
чи подати скаргу на їх обробку. Щоб переконатися в тому, що такий запит зробили саме ви, 
просимо вас прикріпити до нього копію посвідчення особи. У копії повинно бути ваше 
паспортне фото, зона машинного сканування MRZ (рядок із номерами в нижній частині 
паспорта), номер паспорта та чорнокольоровий ідентифікаційний BSN-номер. Це робиться для 
захисту конфіденційності. Відповідь на ваш запит ви отримаєте від нас якомога швидше – 
протягом 4-х тижнів. JG Flex повідомляє вам, що ви маєте можливість подати скаргу до 



національного моніторингу – Органу із захисту персональних даних. Це можна зробити 
використавши посилання: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons. 

Як ми охороняємо персональні дані 

JG Flex ставиться серйозно до охорони ваших даних і вживає відповідних заходів щодо 
запобігання їх зловживанню, втрати, несанкціонованого доступу, небажаного розкриття. Якщо у 
вас є враження, що ваші дані не охороняються належним чином або щось указує на 
зловживання ними, зв’яжіться тоді з нашою службою клієнтської підтримки або пишіть сюди: 
info@jgflex.nl. 


