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1. Надання інформації Клієнтом:
1.1. При оформленні заявки на сайті www. linde-mh.com.ua (далі - «Сайт») Клієнт надає наступну інформацію:
Прізвище, Ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти.
1.2. Надаючи свої персональні дані Клієнт погоджується на їх обробку компанією ТОВ «ЛМХ Україна» (далі 
-«Продавець»), з метою виконання Продавцем і/або його партнерами своїх зобов'язань перед клієнтом, 
продажу товарів та надання послуг, надання консультацій, довідкової інформації, комерційних пропозицій, 
своєчасного інформування про діяльність компанії, а також з метою просування товарів, робіт і послуг. При 
обробці персональних даних Клієнта Продавець керується Законом України «Про захист персональних 
даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ та локальними нормативними документами.
1.2.1. Якщо Клієнт бажає уточнити надані персональні дані, заблокувати, видалити чи знищити, в разі, якщо 
персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для 
заявленої мети обробки, або бажає відкликати свою згоду на обробку своїх персональних даних, то він 
повинен направити офіційний запит Продавцю в порядку, передбаченому чинним законодавством України 
щодо обробки персональних даних.
1.3. Використання інформації наданої Клієнтом і одержуваної Продавцем:
1.3.1 Продавець використовує надані Клієнтом дані з метою:
обробки Замовлень Клієнта і для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом;
для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;
оцінки та аналізу роботи Сайту;
надання рекомендацій, експертних рішень, комерційних пропозицій, та іншої інформації стосовно товарів та 
послуг Продавця.
2. Надання і передача інформації, отриманої Продавцем:
2.1. Продавець зобов'язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не 
вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі 
договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом і тільки в рамках договорів. Не вважається 
порушенням цього пункту передача Продавцем третім особам даних про Клієнта в знеособленої формі з 
метою оцінки та аналізу роботи Сайту, аналізу компанії Клієнта і надання персональних рекомендацій.
2.2. Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обґрунтованих вимог 
законодавства України.
2.3. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну 
інформацію і не передаються третім особам.
2.4. Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту www.linde-mh.сom.ua і відомості про те, 
за посиланням з якого інтернет-сайту відвідувач прийшов. Дана інформація не використовується для 
встановлення особистості відвідувача.
2.5. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті в загальнодоступній формі. 2.6. 
Продавець при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для 
захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій у 
відношенні персональних даних. 

* Ми не використовуємо Ваші дані в протизаконних цілях!  Ви завжди маєте право вимагати у нас
інформацію про збереження Ваших даних. Ви маєте право в любий момент відкликати назад згоду про
обробку персональних даних. Будь ласка, надсилайте всі Ваші запити стосовно персональних даних
електронною поштою: info@linde-mh.com.ua
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