
Обов’язкове інформування потенційних клієнтів згідно Європейського загального 
регламенту про захист даних (Europäische Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) 

 

1.  
Хто відповідає за збір даних, до кого можна звернутись? 

 
Rheinwohnungsbau GmbH     Tel.: +49(211) 49 873 - 0 
Gladbacher Straße 95     E-Mail: info@rheinwohnungsbau.de 
40219 Düsseldorf      Website: www.rheinwohnungsbau.de 
Deutschland 

 

2.  
Контактні дані представника з питань захисту даних 
 
Kerstin Rudolph      Tel.: +49 (201 ) 469 214 37 
RUDOLPH IMPULS      E-Mail: info@rudolph-impuls.de 
Mariannenbahn 14      Website: www.rudolph-impuls.de 
45279 Essen 
Deutschland 

 

3.  
Призначення збору, розповсюдження та використання даних 

 
Ми обробляємо персональні дані згідно з вимогами  Європейського загального 
регламенту про захист даних (DSGVO) та Федерального закону про захист персональних 
даних (BDSG). Збір, обробка та зберігання Ваших персональних даних відбувається саме 
для попередньо визначених цілей.  
 
Як тільки Ви надали нам дозвіл на обробку персональних даних для певних, попередньо 
визначених цілей, Ви забезпечили законність обробки даних на базі Вашої згоди. Цю 
згоду може бути скасовано в будь-який час. Скасування згоди не торкається законності 
даних, оброблених до скасування.  
 
У рамках анкети для пошукувачів житла ми обробляємо Ваші персональні дані з 
наступною метою: 
 
a. Проведення переддоговірних заходів та/або виконання договірних обов´язків згідно 
статті 6, абз. 1b DSGVO:  
Обробка персональних даних відбувається для ініціації та/або укладення договору 
оренди з компанією Rheinwohnungsbau GmbH. 
 
 
 
 



б. У межах зважування інтересів відповідно до статті 6, абз. 1f DSGVO:  
Якщо необхідно, ми обробляємо персональні дані поза межами реального договору або 
договірних заходів задля охорони обґрунтованих інтересів нашої компанії або інтересів 
третіх осіб. До цих інтересів належать: 

‒ управління інтересами,  
‒ консультації з агентствами та обмін даними з приводу виявлення ризиків для 

кредитоспроможності або дефолту в галузі оренди та накопичувальних заощаджень 
(наприклад SHUFA), 

‒ пред’явлення правових претензій та захист в правових суперечках,  
‒ гарантія безпеки та роботи нашої компанії в сфері ІТ,  
‒ попередження та розкриття злочинів (особливо при застосуванні приладів 

відеозйомки),  
‒ заходи для безпеки будівель та ін. споруд (напр. контроль доступу за допомогою 

електронних запірних систем, якщо такі використовуються),  
‒ реклама, опитування, дослідження ринку, якщо клієнти не заперечили проти 

використання їхніх персональных даних. 

 
4.  
Права осіб, яких стосується цей документ 
 
Кожна особа згідно DSGVO і BDSG (у новій редакції) має такі права щодо персональних 
даних, які її стосуються: 

‒ Право на отримання інформації / на доступ до персональних даних, ст. 15 DSGVO; 
‒ Право на виправлення, ст. 16 DSGVO; 
‒ Право на стирання ("право бути забутим"), ст. 17 DSGVO; 
‒ Право на обмеження опрацювання, ст. 18 DSGVO; 
‒ Право на мобільність даних, ст. 20 DSGVO; 
‒ Право на заперечення проти опрацювання, ст. 21 DSGVO; 
‒ Право подачі скарги до наглядового органу з питань захисту даних на опрацювання 

нами ваших персональних даних (ст. 77 DSGVO), згідно з § 19 BDSG-neu (у новій 
редакції). 

Наглядовим органом є: 
Федеральний уповноважений із захисту даних та свободи інформації 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstr. 30 
D-53117 Bonn 

 

5.  
Передача даних третім особам 

 
У рамках діяльності компанії Rheinwohnungsbau GmbH доступ до персональних даних 
мають лише співробітники компанії, які використовують їх для виконання юридичних та 
договірних обов’язків. Дані також можуть отримати наші агенти або постачальники 
послуг для досягнення тих самих цілей. Нашими агентами є компанії, які надають нам 



бÍлінгові, вимірювальні, поліграфічні, телекомунікаційні та ІТ послуги, а також послуги в 
сферах продажу/збуту, маркетингу, консультацій та консалтингу. 

 

6.  
Тривалість зберігання даних 

Після закінчення обробки та використання персональних даних в цілях компанії, діють 
відповідні юридичні терміни зберігання даних. Ваші дані, зібрані в формулярі для 
потенційних клієнтів, буде знищено через шість місяців після останнього контакту з Вами, 
за умови, що немає інших юридичних термінів або зберігання даних не потрібне для 
переслідування за законом.  

Збереження доказів в межах законодавчого строку давності позовної діяльності: 

Якщо існує необхідність зберегти докази, наприклад, в межах судової процедури, 
вказується на наступні терміни зберігання даних: строк давності німецького Цивільного 
кодексу (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) може складати щонайменше 30 років за умови 
наявності виконавчого листа (§§ 195 ff BGB). Якщо стосовно суб´єкта даних не отримано 
виконавчого листа, діє регулярний термін збереження даних до трьох років. 

 

7. 
Запланована передача даних третім країнам 

На цей час не існує передачі даних третім країнам і така передача не планується. 
Використовується продукт Microsoft 365 в межах європейського cloud storage для 
зберігання даних.  

 
8. 
Добровільне та обов’язкове надання персональних даних 
 
У межах ділових відносин компанії Rheinwohnungsbau GmbH ми надаємо ті персональні 
дані, які потрібні для початку ділових відносин, їхньої підтримки та виконання пов’язаних 
з цим договірних обов’язків або ж у випадку, якщо ми юридично зобов’язані їх надати. 
Без цих даних ми не маємо можливості укласти або виконувати договір. За умови, якщо 
надання може відбуватися добровільно, ми зазначили це у відповідному формулярі.  

 
9.  
Автоматизований пошук рішень, проведення профілювання 
 
Для обґрунтування та ведення ділових відносин компанія Rheinwohnungsbau GmbH 
узагалі не використовує виключно автоматизований пошук рішень у значенні ст. 22 
DSGVO. 

 


