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Залишаючи своє звернення, Ви надаєте Володільцю персональних даних та Розпоряднику 
персональних даних, свою згоду та дозвіл на обробку персональних даних у складі, в обсязі, 
у формі, протягом строку та відповідно до процедури обробки персональних даних, 
встановлених внутрішніми положеннями Володільця персональних даних з правами 
володільця бази персональних даних, з правом, зокрема, на власний розсуд Володільця 
персональних даних визначати місцезнаходження бази персональних даних, її призначення 
та найменування. Ваші персональні дані будуть оброблені з метою аналізу отриманого від 
Вас звернення, вжиття необхідних заходів щодо отриманого звернення, надання Вам 
відповіді та покращення роботи ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд».  
 
Підстави для обробки персональних даних 
 
Ваші персональні дані обробляються на підставі: 
-  Вашої згоди на обробку персональних даних (ч.1 п.1 ст. 11 Закону України «Про захист 
персональних даних»), та  
- необхідності захисту наших законних інтересів або третьої особи, якій передаються 
персональні дані (ч.6 п.1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних»). 
 
Ваші особисті немайнові права на персональні дані: 
 
•       знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх 
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи 
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї 
інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законодавством; 
•          отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема 
інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;  
•          на доступ до своїх персональних даних;  
• отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, 
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні 
дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 
• пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням 
проти обробки своїх персональних даних; 
• пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 
даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані 
обробляються незаконно чи є недостовірними;  
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• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним 
їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять 
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  
• звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 
органу або до суду; 
• застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 
персональних даних;  
• вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 
даних під час надання згоди; 
• відкликати згоду на обробку персональних даних; 
• знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
• на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 
 
Для здійснення своїх прав, будь ласка, зв'яжіться з нами за поштовою чи електронною 
адресою або номером телефону, що надані нижче. 
  
Зберігання 
 
Ми зберігатимемо Ваші дані протягом часу, необхідного для цілей, зазначених вище, та з 
метою дотримання політик в сфері зберігання даних, які діють в МакДональдз (якщо 
законодавством не вимагається більш довгий період зберігання).  
 
Ви контролюєте будь-яку особисту інформацію, яку Ви надаєте нам через наші Онлайн-
сервіси. Якщо Ви раптом захочете внести зміни у Вашу особисту інформацію, яку ми маємо, 
зв'яжіться з нами за поштовою чи електронною адресою або номером телефону, що надані 
нижче. 
Як зв'язатися з Володільцем персональних даних: 
 
Якщо у Вас є запитання щодо обробки та захисту персональних даних в МакДональдз в 
Україні, Ви можете зв'язатися з місцевим офісом захисту даних: 
 
Центральний офіс ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд»: 
Україна, 02140, Київ, вул. Гришка, 7 
Телефон: +38 (044) 230-09-00 
Факс: +38 (044) 230-09-01 
E-mail: info@ua.mcd.com 
 
 


