
ПОЛІТИКА 
ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

З 25 травня 2018 року набрав чинност� новий Європейський Регламент про Захист Даних GDPR (“General Data
Protection Regulation”).
Захист конф�денц�йност� ф�зичних ос�б, як� доручають нам свої персональн� дан�, важлив� для нашої Фундац�ї,
оск�льки ми прид�ляємо таку ж увагу захисту приватного життя ф�зичних ос�б, дан� яких були надан� нам з �нших
джерел, в�дпов�дно до Генерального регламенту про захист даних  (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та
Ради в�д 27 кв�тня 2016 року про захист ф�зичних ос�б щодо обробки персональних даних, об�г таких даних (дал� -
GDPR).
Пол�тика Захисту Даних(ПЗД)  Фундац�ї Бейлор Чорного Моря в�дпов�дає Європейському регламенту GDPR �
враховує ваш� права щодо того, як ваш� дан� обробляються нами.



ХТО МИ?
Фундац�я Бейлор Чорного Моря, некомерц�йна юридична особа з зареєстрованим оф�сом в Лазу, комуна Аг�гея, вул. Траян
Лалеску, 28, округ Констанца, що має робочу точку в Кл�н�чному Центр� Досконалост� , в м�ст� Констанца, вулиця Прелунж�ря
Л�л�акулуй, 10, телефон / факс: 0241 691 730, ф�скальний код 16810410, зареєстрований в Реєстр� асоц�ац�й � фонд�в п�д нр.
203/B/2004, представлена пан� Ana-Maria Schweitzer, як виконавчий директор

ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?
"Персональн� дан�" означає будь-яку �нформац�ю або �нформац�ї, як� можуть прямо або поб�чно �дентиф�кувати особу. Це
означає, що персональн� дан� включають таку �нформац�ю, як: �м'я, пр�звище, �дентиф�кац�йний номер, адреса електронної
пошти, м�сце проживання, моб�льний телефон, �м'я користувача, зображення проф�лю, дан� про м�сцезнаходження тощо. Це
також може включати ун�кальн� числов� �дентиф�катори, так� як IP-адреса вашого комп'ютера або MAC-адреса вашого
моб�льного пристрою, а також модул� файл�в cookie.

ЩО ОЗНАЧАЄ ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?
"Обробкаце будь-яка операц�я або сукупн�сть операц�й, як� виконуються з персональними даними або масивами
персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, так� як зб�р, запис, орган�зац�я,
структурування, збер�гання, адаптац�я або зм�на, пошук, консультац�ї, використання, розголошення шляхом передач�,
розповсюдження або будь-яким �ншим способом, вир�внювання або комб�нац�я, обмеження, стирання або руйнування.



ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ДАНИХ

Фундац�я Бейлор Чорного Моря дотримується принцип�в захисту персональних даних (дал� - Принципи), викладених у
GDPR, щоб гарантувати, що вс� дан�:
1. Обробляються справедливим, законним � прозорим способом;
2. Збирається для певних, явних � законних ц�лей;
3. Адекватн�, актуальн� та обмежен� щодо ц�лей, для яких вони обробляються ("м�н�м�зац�я даних");
4. Точн� та актуальн�;
5. Збер�гаються у форм�, яка не дозволяє �дентиф�кувати суб'єкт�в даних довше, н�ж це необх�дно щодо мети обробки;
6. Обробляються в�дпов�дно до прав особи яка в�дв�дала � таким чином, щоб забезпечити належну безпеку � захист в�д
несанкц�онованої або незаконної обробки та втрат.
Само собою зрозум�ло, що ми поважали � будемо продовжувати поважати профес�йну таємницю � конф�денц�йн�сть даних та
�нформац�й, наданих Фундац�ї Бейлор Чорне Море, в�дпов�дно до правових положень, специф�чних для нашої профес�ї.



КАТЕГОРІЇ  ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ,  ЯКІ МИ ОБРОБЛЯЄМО

Категор�ї персональних даних, як� ми обробляємо, т�сно пов'язан� з д�яльн�стю, яку ми зд�йснюємо. Бачення Бейлор Румун�я полягає в тому,
щоб жити в громад� без дискрим�нац�ї, здатної зупинити поширеню серйозних �нфекц�й, таких як ВІЛ � в�русн� гепатити. М�с�я Бейлор Румун�я
полягає в тому, щоб допомогти громад� розробити ефективн� послуги з проф�лактики та догляду за �нфекц�йними захворюваннями.
Основн� напрямки д�яльност� Бейлор Румун�я
Проф�лактика �нфекц�йних захворювань (ВІЛ-�нфекц�я, гепатит В � С, туберкульоз, �нфекц�ї що передаються статевим шляхом);
Послуги тестування та скрин�нгу на ВІЛ, гепатити та сексуальн� �нфекц�ї;
Безпосереднє л�кування зазначених захворювань, д�агностованих в медичних каб�нетах Бейлора (каб�нет пульмонолог�ї, акушерства та
г�неколог�ї та стоматолог�ї);
Забезпечення доступу до �нших метод�в л�кування �нфекц�йних захворювань, що надаються урядом для �нфекц�йних захворювань через
державно-приватне або приватно-приватне партнерство;
Залучення молод� та соц�альної активност�.
Категор�ї даних, як� ми обробляємо:
Особиста �нформац�я (наприклад: �м'я, пр�звище, дата � м�сце народження, профес�йна та / або особиста адреса, особистий та / або
профес�йний номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти, посада, яку ви займаєте, профес�йний досв�д, дан� з резюме � т.д.);
Дан� про м�сцезнаходження;
Онлайн-�дентиф�катори, IP-�дентиф�катор;
Дан�, з�бран� з основних в�дкритих джерел та/або даних (Торговий реєстр, судовий портал, веб-сайти р�зних орган�в влади тощо);
Спец�альн� категор�ї даних: так� як дан� про стан здоров'я, д�агноз, членство в профсп�лц�, нац�ональн� �дентиф�кац�йн� номери (CNP, сер�йний
номер � номер посв�дчення особи), судимост�, злочини).
Ц� категор�ї даних або їх частина збираються у вас, коли ви запитуєте у нас медичн� або психосоц�альн� послуги, коли ви переглядаєте або
взаємод�єте на нашому веб-сайт�, коли ви пропонуєте свої послуги або надаєте нам послуги, коли ви добров�льно передаєте ц� дан� до нашої
Фундац�ї в будь-як�й форм�, а також в �нших под�бних ситуац�ях.



КОНТРОЛЕР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Контролер персональних даних (дал� - контролер”) це Фундац�я Бейлор Чорне Море.

ОСНОВА ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ми обробляємо персональн� дан� в межах, дозволених або запитаних чинним законодавством, для наступних ц�лей:
1. З метою укладення, виконання та мон�торингу р�зних договор�в, як� ми укладаємо при веденн� нашої д�яльност�;
2. З метою зд�йснення нашої профес�йної д�яльност�;
3. З метою виконання наших юридичних зобов'язань (у тому числ� пох�дних в�д конкретного законодавства нашої
д�яльност�, бухгалтерського, арх�вного, ф�нансового та ф�скального законодавства, включаючи законодавство про
запоб�гання та санкц�онування в�дмивання грошей, ухилення в�д сплати податк�в тощо);
4. З метою сп�лкування з Вами та �нформування про д�яльн�сть Фундац�ї, в маркетингових ц�лях (розсилка �нформац�йних
бюлетен�в та публ�кац�й в�д редакц�ї Фундац�ї Бейлор, запрошень на заходи, орган�зован� �ндив�дуально або у сп�впрац� з
�ншими суб'єктами, просування тощо).



ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ

Операц�ї з обробки даних проводяться Фундац�я Бейлор Чорне Море на п�дстав� одн�єї з наступних п�дстав:
Обробка необх�дна для укладення або виконання договору, стороною якого ви є;
Обробка зд�йснюється на п�дстав� Вашої згоди;
Обробка необх�дна для того, щоб захистити ваш� �нтереси;
Обробка необх�дна для ц�лей законних �нтерес�в нашої Фундац�ї або третьої сторони (коли обробка необх�дна для
виконання договору, стороною якого є ваша орган�зац�я),за винятком  якщо ваш� �нтереси або основн� права � свободи не
переважають над цими �нтересами;
Фундац�я Бейлор Чорне Море присвятив у розд�л� «Контакти», на своєму сайт�, форму з метою обробки ваших запит�в.
Зв'язавшись з Фундац�єю Бейлор Чорне Море в будь-якому випадку (поштою, по телефону, через контактну форму на сайт�
www.baylor.ro), що передбачає опосередковане або пряме сп�лкування м�ж вами та Фундац�єю Бейлор Чорне Море  , ви
розум�єте � погоджуєтеся з тим, що ваш� дан� будуть оброблятися нашою Фундац�єю. Фундац�я Бейлор Чорне Море
зобов'язується не обробляти ц� дан� для будь-яких �нших ц�лей, кр�м тих ц�лей як� будуть в�дповидати на ваш запит, якщо
немає вашої явної згоди на їх використання для �нших ц�лей.



РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ
Ми можемо розкривати ваш� персональн� дан�. персональн� дан� �ншим особам, як� беруть участь, прямо чи
опосередковано, у виконанн� договор�в, як� ми п�дписуємо або як� ми хочемо п�дписати з вами.
Таким чином, ми можемо розкривати дан� медичним прац�вникам, з якими ми сп�впрацюємо, та п�клуються про вашу
турботу, або в медичним лаборатор�ям, як� обробляють ваш� анал�зи кров�. 
У таких ситуац�ях Фундац�я прийматиме необх�дн� заходи в�дпов�дно до Регламенту для забезпечення обробки ваших
даних цими особами, в�дпов�дно до зазначених ц�лей � засоб�в, зазначеними Фундац�єю Бейлор Чорне Море.
Будь-яке розкриття даних буде зд�йснюватися в�дпов�дно до принцип�в � правил, викладених у Регламент� для нас.

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЗА КОРДОН
Ми можемо передавати ваш� персональн� дан� державам, як� входять до Європейської економ�чної зони, або державам, як�
були визнан� Європейською ком�с�єю як так�, що забезпечують належний р�вень захисту персональних даних, якщо така
передача необх�дна для обробки в�дпов�дно до ц�лей, описаних вище.
Фундац�я Бейлор Чорне Море не має нам�ру передавати дан� в трет� країни. Однак у виняткових випадках, якщо така
передача зм�сту буде необх�дною для дозволених ц�лей, ми забезпечимо, щоб так� м�жнародн� передач� зм�сту
зд�йснювалися з урахуванням в�дпов�дних гарант�й (наприклад, на основ� стандартних догов�рних положень, затверджених
Європейською Ком�с�єю), як того вимагає Загальний регламент про захист даних (ЄС) 2016/679 або �нш� застосовн� правов�
положення.



ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Фундац�я Бейлор Чорне Море може збер�гати оброблен� дан� протягом р�зних пер�од�в часу, як� вважаються резонними,
в�дпов�дно до ц�лей, зазначених вище. Ми збер�гаємо ваш� дан� лише протягом пер�оду, необх�дного для досягнення мети,
для якої ми збер�гаємо дан�, для задоволення ваших потреб або для виконання наших зобов'язань, встановлених законом.
Для того, щоб знати, як довго ваш� дан� можуть збер�гатися, ми використовуємо наступн� критер�ї:
1. Коли ви користуєтеся нашими послугами, ми збер�гаємо ваш� персональн� дан� на час наших догов�рних в�дносин �
протягом наступного пер�оду, необх�дного для надання медичних послуг;
2. При визначенн� тривалост� збер�гання даних враховуємо обов'язков� юридичн� умови (з бухгалтерського, ф�скального,
арх�вного законодавства тощо);
3. Якщо обробка даних ґрунтується на згод�, ми збер�гаємо ваш� персональн� дан�, поки ви не скасуєте п�дписку або не
попросите, щоб ми їх видалили, або п�сля пер�оду безд�яльност� (без активної взаємод�ї), визначеного в�дпов�дно до
м�сцевих правил та кер�вних принцип�в.



ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ
З урахуванням певних правових положень, як� можуть обмежити ц� права або виправдати певний тип в�дпов�д� в�д нашого Фонду, ви маєте ряд прав
щодо персональних даних, як� обробляє Фонд Baylor Black Sea:
1. Право на доступ до даних обробки – Ви маєте право на доступ до персональних даних, як� ми збер�гаємо, � на отримання коп�й �нформац�ї. На
запити необґрунтован�, надм�рн� або неодноразов� в�дпов�д� не надаються .
2. Право на виправлення даних - Ви маєте право вимагати виправлення ваших Даних, якщо вони є неточними або застар�лими, � / або заповнити їх,
якщо вони неповн�.
3. Право на стирання даних ("право бути забутим") – У деяких випадках ви маєте право отримати видалення або знищення ваших Даних, наприклад,
коли ви в�дкликали свою згоду, коли обробка б�льше не потр�бна або суперечить правовим положенням.
4. Право на обмеження обробки – Ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших даних. Це означає, що обробка ваших даних обмежена, щоб
ми могли збер�гати дан�, але не використовувати або обробляти їх. Це право застосовується за певних обставин, передбачених Загальним
регламентом про захист даних, а саме:
точн�сть даних оскаржується суб'єктом даних (тобто вами), в цьому випадку обробка обмежується протягом пер�оду, який дозволяє контролеру
(тобто Фундац�я Бейлор Чорне Море) перев�рити правильн�сть даних;
обробка є незаконною, а суб'єкт даних (тобто ви) виступає проти видалення даних � вимагає обмеження їх використання;
контролеру (наприклад, Фундац�я Бейлор Чорне Море) б�льше не потр�бн� дан� для обробки, але вони запитуються суб'єктом даних (тобто вами) для
встановлення, зд�йснення або захисту юридичних претенз�й;
суб'єкт даних (тобто ви) висловив заперечення проти обробки, виходячи з законних причин з боку контролера (в даному випадку Фундац�я Бейлор
Чорне Море) на п�дстав� перев�рки того, чи законн� причини контролера перевищують  причини суб'єкта даних (тобто вас).
Право на заперечення - Ви можете в будь-який час заперечувати проти обробки ваших даних, коли така обробка ґрунтується на ваш�й згод� або на
законних �нтересах контролера.
6. Право в�дкликати згоду в будь-який час - Ви можете в�дкликати свою згоду на обробку ваших даних, коли така обробка ґрунтується на згод�.
В�дкликання згоди не впливає на законн�сть обробки на п�дстав� згоди до її в�дкликання.
7. Право подати скаргу до компетентного наглядового органу – Ви маєте право подати скаргу до компетентного органу �з захисту даних, а саме до
Нац�онального Наглядового Органу з Обробки Персональних Даних, що знаходиться на бул. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Бухарест, Румун�я.
Ви можете скористатися будь-яким з цих прав щодо персональних даних, як� обробляє Фундац�ї Бейлор Чорне Море, над�славши простий запит на
адресу електронної пошти office@baylor-romania.ro або поштою на адресу м. Констанца, вул. Прелунжиря Лилиакулуй нр. 10. У так�й ситуац�ї ц�лком
можливо запросити п�дтвердження вашої особистост�.



БЕЗПЕКА ОБРОБКИ
Фундац�я Бейлор Чорне Море вжила техн�чн� та орган�зац�йн� заходи для обробки даних, оновлених в�дпов�дно до вимог
Регламенту, з метою захисту персональних даних в�д будь-яких д�й несанкц�онованого доступу, неналежного використання
або розголошення, несанкц�онованої модиф�кац�ї, випадкового знищення або втрати. Вс� сп�вроб�тники � сп�вроб�тники
Фундац�ї, а також будь-як� трет� особи, що д�ють в�д �мен� Фундац�ї Бейлор Чорне Море, зобов'язан� поважати
конф�денц�йн�сть �нформац�ї � вимоги Регламенту.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Веб-сайт Фундац�ї Бейлор Чорне Море може м�стити посилання на �нш� веб-сайти та/або �нш� веб-стор�нки, як� не є
власн�стю Фундац�ї. Фундац�я Бейлор Чорне Море не несе в�дпов�дальност� за зм�ст цих сайт�в � тому не несе
в�дпов�дальност� за зм�ст, рекламу, товари, послуги, програмне забезпечення,

�нформац�ю або �нш� матер�али, доступн� на цих веб-сайтах або через них. Фундац�я Бейлор Чорне Море не несе
в�дпов�дальност� за втрату персональних даних, за будь-який негативний вплив на персональн� дан� в�дв�дувач�в або за �нш�
моральн� та /або майнов� збитки, спричинен� доступом до цих сайт�в.



ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ ТА ОБРОБКИ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Зверн�ть увагу, що ця Пол�тика може бути предметом пер�одичних зм�н зм�сту шляхом оновлення веб-сайту Фундац�ї
Бейлор Чорне Море.
Будь ласка, не продовжуйте користуватися веб-сайтом Фундац�я Бейлор Чорне Море, якщо ви не згодн� з такими зм�нами.
Ми також рекомендуємо вам перев�рити цю стор�нку на наявн�сть будь-яких оновлень.

КОНТАКТ
Якщо у вас є як�-небудь питання або побоювання з приводу того, як ми ставимося � використовуємо ваш� персональн� дан�
або хот�ли б скористатися будь-якими вашими правами, будь ласка, зв'яж�ться з нами за адресою електронної пошти
pr@baylor-romania.ro.



ПРАВИЛА ТА УМОВИ, ЗАПОВНЕННЯ ОНЛАЙН-ФОРМ НА САЙТІ
WWW.BAYLOR.RO

Заповнюючи та п�дписуючи цю форму, я ч�тко � однозначно погоджуюся з тим, що персональн� дан� та �нформац�я, пропонован� Фундац�я
Бейлор Чорне Море, будуть використовуватися ним для того, щоб надсилати оголошення про курс та �ншу �нформац�ю, пов'язану з
осв�тн�ми заходами та його програмами.

 Я знаю положення закону нр. 677/2001 для захисту ф�зичних ос�б, у зв'язку з обробкою персональних даних та для в�льного руху таких даних.
Я також згоден з тим, що надан� дан� будуть анон�м�зован� та статистично оброблен� Фундац�єю Бейлор-Чорного моря в рамках своїх
осв�тн�х та громадських проект�в в�дпов�дно до дозволу на обробку персональних даних 11554.

В�дпов�дно до положень закону нр. 677/2001 Ви маєте так� права: право на �нформац�ю, право на доступ, право на втручання, право на
опозиц�ю, право не п�ддаватися �ндив�дуальному р�шенню, право на звернення до суду.

Для реал�зац�ї цих прав, будь ласка, зв'яж�ться з нами через розд�л «контакт» одного з �нтернет-сайт�в www.baylor.ro або www.hiv-school.ro, або за
номером телефону 0241 691 730, з понед�лка по п'ятницю, з 9.00 до 16.00.

Ваш� дан� будуть збер�гатися в наш�й баз� даних, � за вашим запитом, адресованим через розд�л "контакт" сайту, ваш� дан� будуть
анон�м�зован�. Якщо ви не скористалися правом втручатися в дан�, в�дпов�дно до закону, Фундац�я може видалити неточн� / неповн� дан�.
Фундац�я збер�гатиме конф�денц�йн�сть ц�єї �нформац�ї, за винятком тих, що запитуються компетентними юридичними органами.
Для отримання будь-якої �нформац�ї щодо завершення цього запиту, будь ласка, зателефонуйте за номером 0241 691 730, з понед�лка по
п'ятницю, з 9.00 до 16.00.

Пол�тика щодо файл�в cookie (ЄС)
Ця Пол�тика щодо файл�в cookie була востаннє оновлена 21.09.2021 � застосовується до громадян та пост�йних мешканц�в Європейської
Економ�чної Зони.



Політика щодо файлів cookie (ЄС)

Ця Пол�тика щодо файл�в cookie була востаннє оновлена 21.09.2021 � застосовується до громадян та пост�йних мешканц�в Європейської
Економ�чної Зони.
1. Вступ
Наш веб-сайт, https://www.baylor.ro (дал� - сайт), використовує файли cookie та �нш� под�бн� технолог�ї (для зручност�, вс� технолог�ї дал�
називаються "cookies"). Файли cookie також розм�щуються трет�ми сторонами, з якими ми працюємо. У документ� нижче ми �нформуємо вас
про те, як ми використовуємо файли cookie на нашому веб-сайт�.

2. Що таке файли cookie?
Файл cookie - це простий, невеликий файл, який надсилається разом з� стор�нками цього веб-сайту та збер�гається вашим браузером на
жорсткому диску вашого комп'ютера або �ншого пристрою. Інформац�я, що збер�гається там, може бути в�дправлена назад на наш� сервери
або сервери в�дпов�дних трет�х ос�б п�д час наступного в�зиту.

3. Що таке Скрипт?
Скрипт - це фрагмент коду (програми), який використовується для того, щоб наш веб-сайт працював коректно та �нтерактивно. Цей код
виконується на нашому сервер� або на вашому пристрої.

4. Що таке веб-маяк?
"Веб-маяк" (або "п�ксельний тег", тобто п�ксельний тег) - це невеликий невидимий фрагмент тексту, або зображення, який розм�щується на
веб-сайт� для мон�торингу траф�ку. Для зд�йснення мон�торингу траф�ку веб-маяки можуть збер�гати р�зн� дан� про вас.



Політика щодо файлів cookie (ЄС) II

5. Файли cookie

5.1 Техн�чн� або функц�ональн� файли cookie
Деяк� файли cookie гарантують, що певн� частини сайту працюють належним чином � що ваш� налаштування користувача залишаються
в�домими. Розм�щуючи функц�ональн� файли cookie, вам легше в�дв�дати наш веб-сайт. Таким чином, вам не доведеться неодноразово
вводити одну � ту ж �нформац�ю, коли ви в�дв�дуєте наш веб-сайт, �, наприклад, товари залишаються в кошику для покупок, поки ви не
заплатите. Ми можемо розм�щувати ц� файли cookie без вашої згоди.

5.2 Статистичн� файли cookie
Ми використовуємо статистичн� файли cookie для оптим�зац�ї досв�ду використання сайту для наших користувач�в. За допомогою цих
статистичних файл�в cookie ми отримуємо �нформац�ю про використання нашого веб-сайту. Ми просимо вас дозволу на розм�щення
статистичних файл�в cookie.

5.3 Файли cookie для маркетингу/ в�дстеження
Файли cookie для маркетингу /в�дстеження - це файли cookie (або будь-яка �нша форма локального сховища), як� використовуються при
створенн� проф�л�в користувач�в, для в�дображення реклами або для в�дстеження користувача на цьому сайт� або на дек�лькох сайтах, для
под�бних маркетингових ц�лей.



Політика щодо файлів cookie (ЄС) III

6. Файли cookie розм�щен�
Elementor - Статистика (анон�мна)
Woocommerce - Функц�ональний
Компл�анц- Функц�ональний
Google reCAPTCHA - Функц�ональний
Google Analytics - Статистика
Згода на файли cookie GDPR- Функц�ональний
Р�зний - Мета, що розсл�дується

7. Згода
Коли ви вперше в�дв�дуєте наш сайт, ми покажемо вам спливаюче в�кно з поясненням файл�в cookie. Натиснувши зберегти налаштування,
ви даєте згоду на використання нами категор�й файл�в cookie та модул�в, вибраних у спливаючому в�кн�, як описано в ц�й Пол�тиц�
використання файл�в cookie. Ви можете заблокувати використання файл�в cookie з браузера, який ви використовуєте, але майте на уваз�, що
в цьому випадку наш сайт може б�льше не функц�онувати належним чином.
7.1 Керування налаштуваннями згоди
Завжди активна функц�ональна маркетингова статистика 

8. Ваш� права на персональн� дан�
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Ви маєте право знати, чому потр�бн� ваш� персональн� дан�, що ми будемо з ними робити � як довго вони будуть збер�гатися.
Право на доступ: ви маєте право на доступ до ваших персональних даних, як� ми з�брали.
Право на виправлення: ви маєте право заповнювати, виправляти, видаляти або блокувати ваш� персональн� дан�, коли захочете.
Якщо ви даєте нам свою згоду на обробку ваших даних, ви маєте право в�дкликати згоду � вимагати видалення вс�х персональних
даних.
Право на передачу ваших даних: ви маєте право запросити вс� ваш� персональн� дан� у контролера � передати їх в повному обсяз�
�ншому контролеру.
Право на заперечення: ви можете протистояти обробц� ваших даних. Ми поважаємо це, якщо немає обґрунтованих причин для
обробки.

8. Ваш� права на персональн� дан�

Ви маєте наступн� права на ваш� персональн� дан�:

 Щоб скористатися цими правами, будь ласка, зв'яж�ться з нами. Будь ласка, використовуйте контактн� дан� в нижн�й частин� ц�єї Пол�тики
використання файл�в cookie. Якщо у вас є скарга на те, як ми обробляємо ваш� дан�, ми хот�ли б, щоб ви пов�домили про це нам, але ви також
маєте право подати скаргу до наглядового органу (Нац�онального наглядового органу з обробки персональних даних).
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9. Ув�мкнення/ вимкнення та видалення файл�в cookie
Ви можете використовувати св�й �нтернет-браузер для автоматичного або ручного видалення файл�в cookie. Ви також можете вказати, що
певн� файли cookie не можуть бути розм�щен�. Інший вар�ант полягає в тому, щоб зм�нити налаштування вашого �нтернет-браузера, щоб ви
отримували пов�домлення кожного разу, коли розм�щується файл cookie. Щоб отримати додатков� в�домост� про ц� параметри, перегляньте
�нструкц�ї в розд�л� Дов�дки вашого браузера.
Зверн�ть увагу, що наш веб-сайт не може функц�онувати належним чином, коли вс� файли cookie в�дключен�. Якщо ви видалите файли cookie
з� свого браузера, вони будуть розм�щен� знову п�сля вашої згоди, коли ви знову в�дв�даєте наш сайт.

10. Контактн� дан�
З питань та /або коментар�в щодо нашої Пол�тики щодо файл�в cookie та ц�єї заяви, будь ласка, зв'яж�ться з нами, використовуючи наступну
контактну �нформац�ю:

Фундац�я Бейлор Чорне Море
ТРАЯН ЛАЛЕСКУ 28 - ЛАЗУ
Румун�я
Сайт: https://www.baylor.ro 
Електронна пошта: or.ainamor-rolyab@eciffo 
Телефон: 0241 691 730
Пол�тику файл�в cookie синхрон�зовано з cookiedatabase.org 2


