
Наша політика конфіденційності 

Будь ласка, прочитайте нашу повну політику конфіденційності, перш ніж працювати з цим 

сайтом. 

Вступ 

У наступній Політиці конфіденційності «ми», «нас», «наш» і / або «Boosta» означає Boosta 

Inc OÜ, її дочірні компанії, підрозділи і будь-які афілійовані особи (якщо такі є). Boosta Inc 

OÜ - естонська компанія з місцезнаходженням за адресою: Harju maakond, Таллінн, 

Lasnamäe Linnaosa, Peterburi tee 47, 11415. 

Наша політика конфіденційності описує наші методи і принципи щодо збору та 

використання ваших персональних даних і встановлює ваші права на захист ваших 

персональних даних. Ми визнаємо, що конфіденційність інформації - це постійна 

відповідальність, і тому ми будемо час від часу оновлювати цю політику конфіденційності в 

міру того, як ми застосовуємо нові методи обробки персональних даних або приймаємо 

нові політики конфіденційності. 

Якщо ви не згодні з умовами даної політики конфіденційності, не заходьте на цей веб-сайт 

і не використовуйте його. 

Інформація, яку ми збираємо про вас 

Ми можемо збирати, зберігати та використовувати наступні типи ваших персональних 

даних, коли ви відвідуєте цей веб-сайт і взаємодієте з ним: 

• інформація, яку ви надаєте нам при подачі заяви про прийом на роботу, включаючи, 

зокрема, ваше резюме або супровідний лист, або створюєте профіль претендента на 

роботу, або від інших осіб, уповноважених надавати інформацію (включаючи ваше ім'я, 

адресу електронної пошти, поштовий адреса, інші контактні дані, підпис, демографічна 

інформація або професійна інформація, інформація про зайнятість або освіту); 

• інформація, яку ми отримуємо через агентство, сторонній веб-сайт або соціальну мережу, 

яку ви використовували для пошуку роботи; 

• інформація, яку ви надаєте нам при замовленні тренінгів та/або послуг через цей веб-

сайт, або інформація, яка створюється в процесі використання цих послуг; 



• інформація, що міститься або відноситься до будь-якого повідомлення, яке ви надсилаєте 

нам або надсилаєте через цей веб-сайт (включаючи переписку з нами, зміст повідомлення 

і метадані, пов'язані з повідомленням); 

• інформація, яку ви надаєте нам для підписки на наші електронні повідомлення та/або 

інформаційні бюлетені (включаючи ваше ім'я та адресу електронної пошти); 

• якщо ви погодилися на використання файлів cookie, такі дані, як налаштування вашого 

веб-сайту або мовні налаштування. Ми також можемо використовувати цю інформацію в 

сукупності, щоб зрозуміти, як наші відвідувачі переміщуються по даному Веб-сайту, щоб ми 

могли його покращити; 

• будь-які інші особисті дані, які ви вирішите відправити нам (тобто особисті дані кандидата 

на роботу, якого ви хочете порекомендувати); 

• будь-які технічні дані від різних третіх сторін та із загальнодоступних джерел (зокрема від 

постачальників аналітичних послуг, рекламних мереж, постачальників пошукової 

інформації). 

За виключенням випадків, передбачених законом, ми не збираємо жодних особливих 

категорій особистої інформації про вас (включаючи відомості про вашу расу або етнічну 

приналежність, релігійні або філософські переконання, сексуальне життя, сексуальну 

орієнтацію, політичні погляди, членство в профспілці, інформацію про ваше здоров'я, 

генетичні та біометричні дані). 

Як ми збираємо вашу особисту інформацію 

Ми збираємо вашу особисту інформацію: 

• безпосередньо від вас, коли ви переглядаєте і взаємодієте з цим веб-сайтом або 

використовуєте наші контактні форми для зв'язку; 

• від кадрових агентств, в яких ви зареєстровані і дали згоду на надання нам інформації 

щодо вашої заяви; 

• зі сторонніх веб-сайтів, соціальних мереж і платформ з працевлаштування, які ви 

використовували для пошуку роботи. 

Правова підстава для обробки вашої особистої інформації 



Якщо ваша особиста інформація захищена законом ЄС про захист персональних даних 

(GDPR), ми можемо обробляти ваші особисті дані тільки за наявності певних юридичних 

підстав: 

Тип особистої інформації Мета використання 

інформації  

Правова підстава  

Ваше резюме або 

супровідний лист, або 

профіль претендента на 

роботу  

Розгляд та звернення до вас 

з приводу посади, на яку ви 

претендуєте, або інших 

потенційно підходящих 

посад на індивідуальній 

основі. 

Це необхідно для наших 

законних інтересів у 

відстеженні набору 

персоналу, що не впливає 

на ваші інтереси або ваші 

основні права і свободи, які 

потребують захисту 

особистих даних. Необхідно 

для дотримання юридичних 

зобов'язань щодо 

здійснення розумних 

заходів або надання 

зручностей. 

Прийняття рішення про 

прийом на роботу або 

зустріч в Boosta. 

Необхідно для укладання 

або виконання договору з 

нами.  

Ваші особисті контактні 

дані.  

Відповідати на питання, 

організовувати зустрічі, 

дзвінки або інше 

спілкування.. 

Це необхідно для наших 

законних інтересів для 

зв`язку з вами щодо наших 

послуг та тренінгів. 

Розкриття і передача особистої інформації 

Деякі послуги, тренінги або інформація, щодо яких ви можете зробити запит на цьому веб-

сайті, можуть виходити від інших членів нашої корпоративної сім'ї або від наших ділових 

партнерів. Тому ми можемо передавати вашу інформацію іншим компаніям. Закони країн, 

в яких знаходяться ці компанії, можуть відрізнятися від законів ЄС, але ваша інформація 



буде оброблятися з такими ж високими стандартами обережності, де б вона не 

оброблялася всередині корпоративної родини. 

Ми можемо передавати особисті дані, які ми збираємо про вас, третім особам, які 

перебувають в країнах, юрисдикція яких відрізняється від юрисдикції країни, в якій ви 

проживаєте. Зазвичай це відноситься до країн, що не вважаються частиною Європейської 

економічної зони (ЄЕЗ), які не спроможні досягти такі ж гарантії захисту особистих даних, як 

в ЄЕЗ. Тому ви даєте згоду на передачу, обробку та зберігання ваших особистих даних за 

межами ЄЕЗ. Якщо така передача особистих даних має місце, ми гарантуємо, що захистимо 

дані на рівні, відповідному вимогам ЄС. 

Інформаційна безпека 

Ми вжили відповідних заходів безпеки, щоб запобігти випадковій втраті, використання або 

несанкціонований доступ, зміну або розкриття вашої особистої інформації. Крім того, ми 

обмежуємо доступ до вашої особистої інформації для тих співробітників, підрядників і 

третіх осіб, яким в силу своїх обов'язків необхідно її знати. Вони будуть обробляти вашу 

особисту інформацію тільки відповіно до наших  інструкцій і зобов'язані дотримуватися 

конфіденційності. 

Ми впровадили процедури для боротьби з будь-яким підозрюваним порушенням безпеки 

даних і повідомимо вас і будь-який відповідний регуляторний орган про ймовірне 

порушення, якщо ми зобов'язані це зробити згідно із законом. 

Як довго ми зберігаємо вашу інформацію 

Ми будемо зберігати вашу інформацію стільки часу, скільки вимагається за законом. Якщо 

закон не вимагає від нас зберігати дані, ми будемо зберігати їх стільки, скільки нам 

потрібно. 

Посилання 

Цей веб-сайт може містити посилання, плагіни і додатки для різних сторонніх веб-сайтів. 

Натискання на ці посилання або включення цих підключень може дозволити третім особам 

збирати або передавати дані про вас. Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за 

контент, політику конфіденційності або надійність таких сторонніх підключень. Коли ви 

залишаєте цей веб-сайт, ми рекомендуємо вам прочитати повідомлення про 

конфіденційність і політику конфіденційності кожного веб-сайту, який ви відвідуєте. 

Ваші права 



Відповідно до законів про захист персональних даних у вас є ряд прав, якими ви можете 

користуватися безкоштовно: 

• Право на доступ і виправлення запису ваших персональних даних. Це означає, що ви 

маєте право отримати чи запросити копію ваших особистих даних, які зберігаються у нас, 

або запросити оновлення або виправлення особистих даних, якщо ви вважаєте, що вони 

невірні. 

• Право на стирання. Ви можете попросити нас видалити або прибрати персональну 

інформацію, якщо у нас немає вагомих причин для продовження її обробки. Ви також маєте 

право попросити нас видалити або прибрати вашу персональну інформацію, якщо ви 

скористалися своїм правом заперечувати проти обробки. 

• Право заперечувати проти обробки ваших персональних даних. Якщо ми обробляємо 

ваші дані в цілях будь-яких законних інтересів, ви можете в будь-який час заперечити проти 

такої обробки. 

• Право обмежувати використання ваших персональних даних. Це право дозволяє 

обмежити обробку ваших даних для певних цілей. 

• Право на перенесення даних. У вас є право на отримання ваших персональних даних, які 

ви нам надали, в машинозчитуваному форматі. Там, де це безпечно і технічно можливо, 

такі дані можуть бути передані нами іншому контролеру даних. 

• Право подати скаргу до місцевого органу із захисту персональних даних. 

Якщо ви бажаєте реалізувати будь-яке з цих прав, зв`яжіться з нами за адресою 

pr@boosta.co. 

Права щодо захисту персональних даних в Каліфорнії 

Відповідно до закону Каліфорнії про захист персональних даних споживачів, жителі 

Каліфорнії, які надають особисту інформацію при отриманні продуктів або послуг для 

особистого, сімейного або домашнього використання, мають право запитувати і 

отримувати від нас один раз на календарний рік інформацію про дані, якими ми поділилися  

якщо такі є, з іншими компаніями для використання в прямому маркетингу. Якщо може 

бути застосовано, ця інформація буде включати категорії інформації про клієнтів, а також 

назви і адреси тих підприємств, яким ми надали інформацію про клієнтів за безпосередньо 

mailto:pr@boosta.co


попередній календарний рік (наприклад, запити, зроблені в 2019 році, будуть отримувати 

інформацію про дії з обміну інформацією в 2018 рік). 

Щоб отримати цю інформацію, відправте електронне повідомлення на адресу 

pr@boosta.co, вказавши в рядку теми і в тексті листа «Запит персональної інформації для 

Каліфорнії». У відповідь ми відправимо вам запитану інформацію на Вашу адресу 

електронної пошти. Будь ласка, майте на увазі, що не вся інформація про обмін 

інформацією підпадає під вимоги "Shine the Light", і в нашу відповідь буде включена тільки 

інформація про закритий обміні інформацією. 

Відповідно до Закону Каліфорнії про захист персональних даних споживачів ( "CCPA") 

жителі Каліфорнії мають право знати, яка особиста інформація про них збирається, 

запитувати видалення своїх особистих даних, відмовлятися від продажу своїх особистих 

даних і не піддаватися дискримінації, якщо вони захочуть скористатися будь-яким з цих 

прав. Ми не продаємо будь-які дані, які ми збираємо про вас. Якщо ви хочете скористатися 

будь-якими іншими правами, наданими вам, зв'яжіться з нами за адресою pr@boosta.co. 

Зміни в нашій політиці конфіденційності 

Будь-які зміни, які ми вносимо в нашу політику конфіденційності в майбутньому, будуть 

публікуватися на цій сторінці і, при необхідності, ви будете про них повідомлені по 

електронній пошті. Питання, коментарі та запити щодо даної політики конфіденційності 

вітаються і повинні бути адресовані: pr@boosta.co. 

 


