
Палітыка прыватнасці 
 
Кім апрацоўваюцца персанальныя звесткі? 
Персанальныя звесткі, якія вы ўказваеце пры рэгістрацыі і выкарыстанні вэб-сайта 

http://jangutenberg.com/, апрацоўваюцца кампаніяй: 
ТАА Гутэнберг 
Адрас: вул. Ліпавая, д. 3D, Кракаў, Польшча  
Паштовы код: 30-702 
NIP: 6793247660 
Раённы суд для Кракава-Сярэдмесце ў Кракаве, XI эканамічны аддзел 

Нацыянальнага судовага рэестра, 
якая з'яўляецца адміністратарам гэтых звестак у значэнні закона ад 29 жніўня 1997 

года Аб абароне персанальных звестак (тэкст: Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926). 
 
З якой мэтай апрацоўваюцца персанальныя звесткі. 
Персанальныя звесткі, якія нам давяраюць, апрацоўваюцца: 
– у мэтах і ў аб'ёме, неабходным для правільнай рэалізацыі паслуг, якія 

прадстаўляюцца ў электронным выглядзе, і выканання размешчаных заказаў; 
– у мэтах стварэння ўліковага запісу (рэгістрацыі); 
– для выканання вашых запытаў прапаноў і заказаў на тавары, якія знаходзяцца ў 

прапанове інтэрнэт-крамы jangutenberg.com; 
– для разгляду пададзеных вамі скаргаў і вяртання грашовых сродкаў у выпадку 

скасавання дамовы (вяртання тавару); 
– у выпадку відавочна выяўленай вашай згоды – для атрымання ад нас 

маркетынгавай інфармацыі, у тым ліку адпраўку вам камерцыйнай інфармацыі ў 
электронным выглядзе, для падавання вам інфармацыі аб нашай краме, акцыях, навінках, 
а таксама інфармацыі аб прадуктах і паслугах кампаній, якія супрацоўнічаюць з намі; 

– у выпадку, калі вы выбіраеце ў інтэрнэт-краме jangutenberg.com дастаўку поштай 
або кур'ерскую дастаўку, адміністратар падае атрыманыя ад вас персанальныя звесткі 
абранаму вамі перавозчыку, які ажыццяўляе дастаўку тавару на замову адміністратара; 

– у выпадку, калі вы выбіраеце ў інтэрнэт-краме такія формы аплаты, як 
электронныя плацяжы (плацяжы on-line) або аплата плацежнай картай, адміністратар 
падае вашыя персанальныя звесткі абранай фірме, якая абслугоўвае гэтыя формы аплаты ў 
інтэрнэт-краме. 

Прадастаўленне персанальных звестак з'яўляецца добраахвотным, аднак нязгода з іх 
апрацоўкай можа перашкодзіць нам надаваць вам паслугі ў электронным выглядзе і 
здзяйсняць пакупкі ў інтэрнэт-краме jangutenberg.com. 

Апрацоўка персанальных звестак будзе праводзіцца на працягу ўсяго перыяду часу, 
неабходнага для рэалізацыі замовы, перыяду існавання ўліковага запісу, калі вы 
зарэгістраваліся ў нас на сайце, а таксама ў выпадку вашай актуальнай падпіскі на нашу 
рассылку. Пасля гэтага, персанальныя звесткі будуць захоўвацца і апрацоўвацца 
выключна ў мэтах і ў перыяд часу неабходных па законах, або для забеспячэння 
магчымых скаргаў і зваротаў, або да моманту вашага пажадання выдаліць свой уліковы 
запіс, ануляваць падпіску на рассылку. 

Азнаямленне і выказванне згоды са зместам гэтага Палажэння аб 
канфiдэнцыяльнасцi азначае вашу згоду на апрацоўку вашых персанальных звестак 
Gutenberg Sp. z o.o. 

Вы маеце права доступу да сваіх персанальных звестак і можаце іх карэктаваць, а 
таксама права запатрабаваць іх выдаленні, абмежаванні апрацоўкі, права пераносу 
дадзеных, а таксама ануляванні дазволу на апрацоўку сваіх звестак. Пажаданні па гэтым 
пытанні можна даслаць у пісьмовай форме па адрасе: вул. Ліповай, д. 3D, Кракаў, 30-702, 
Польшча, або па электроннай пошце: office@mova365.club. 



 
Правілы бяспекі 
Кампанія ахоўвае бяспеку персанальных звестак з дапамогай адпаведных тэхнічных 

і арганізацыйных захадаў, накіраваных на прадухіленне незаконнай апрацоўкі звестак і іх 
выпадковай страты, знішчэння і пашкоджання. Нягледзячы на вышэйсказанае, мы робім 
усё магчымае, каб ваша асабістая інфармацыя заўсёды: 

– была апрацавана законным чынам, 
– была атрымана толькі для пэўных мэт і не апрацоўвалася ў далейшым спосабам, 

несумяшчальным з гэтымі мэтамі, 
– захоўвалася не даўжэй, чым неабходна, 
– апрацоўвалася ў адпаведнасці з правамі, якімі валодаюць асобы, да якіх яны 

адносяцца, у тым ліку ў адпаведнасці з правам пярэчыць супраць сумеснага 
выкарыстання, 

– не пераносіцца без належнай абароны. 
Для павышэння бяспекі вашых звестак неабходна памятаць аб: 
– выкарыстанне антывірусных праграм, у тым ліку рэгулярнае сканіраванне дыскаў 

на наяўнасць вірусаў; 
– выкарыстанне Сайта і інтэрнэт-крамы Gutenberg Sp. z o.o. выключна праз 

давераныя кампутары, на якіх усталявана толькі праверанае і законнае праграмнае 
забеспячэнне. Выкарыстанне чужых кампутараў стварае рызыку перахопу персанальных 
звестак; 

– не запамінаць звесткі на кампутары / прыладзе і выдаляць гісторыю прагледжаных 
старонак, калі вы карыстаецеся сайтам або інтэрнэт-крамай Gutenberg Sp. z o.o. з 
дапамогай чужога кампутара / прылады. Захаваныя звесткі могуць быць выкарыстаны 
чалавекам, які будзе выкарыстоўваць тую ж прыладу пасля вас. 

 
Cookies – тэхнічная інфармацыя 
 
Пры выкарыстанні Вамі інтэрнэт-крамы Gutenberg Sp. z o.o. на канчатковай 

прыладзе (кампутары, планшэце, смартфоне і г. д.) захоўваюцца невялікія файлы (у 
прыватнасці, тэкставыя), якія ўтрымоўваюць інфармацыю, неабходную для правільнага 
выкарыстання інтэрнэт-крамы Gutenberg Sp. z o.o., так званыя файлы cookie. Дзякуючы 
захаванню гэтых файлаў на вашым прыладзе можна, сярод іншага, запомніць асабістыя 
звесткі, каб вам не даводзілася кожны раз уводзіць іх, запомніць тавары, дададзеныя вамі 
ў кошык ці буфер абмену. Дзякуючы файлам cookies можна збіраць статыстычныя звесткі 
для інтэрнэт-крамы Gutenberg Sp. z o.o., што дазваляе развіваць нашу інтэрнэт-краму ў 
адпаведнасці з перавагамі нашых кліентаў. 

Файлы cookie не змяшчаюць звестак, на падставе якіх можна ўстанавіць асобу 
чалавека. Гэтыя файлы ніякім чынам не шкодныя для вашай прылады і не змяняюць яе 
налады ці налады праграмнага забеспячэння, усталяванага на ім. Яны могуць быць 
адпраўлены толькі браўзэрам на сервер, які іх стварыў. 

Пры выкарыстанні вамі інтэрнэт-крамы Gutenberg Sp. z o.o. мы выкарыстоўваем 
наступныя віды cookies: 

Сесійныя cookies – часовыя файлы, якія захоўваюцца на вашай прыладзе да таго 
часу, пакуль вы не пакінеце інтэрнэт-краму Gutenberg Sp. z o.o. 

Пастаянныя cookies – захоўваюцца на вашай прыладзе на працягу часу, указанага ў 
параметрах гэтых файлаў, або да таго часу, пакуль яны не будуць выдаленыя вамі. 

Cookies Google – захоўваюцца на вашай прыладзе на працягу часу, указанага ў 
параметрах гэтых файлаў, або да таго часу, пакуль вы не выдаліце іх. Гэтыя тыпы файлаў 
выкарыстоўваюцца для статыстычнага аналізу трафіку на старонцы (Google Analytics) і 
для вызначэння пераваг аб'яваў Google на іншых старонках. 

 



Якія кукі выкарыстоўваюцца намі? 
 
Неабходныя для працы інтэрнэт-крамы – гэтыя файлы дазваляюць правільна 

працаваць інтэрнэт-краме Gutenberg Sp. z o.o. і здзяйсняць пакупкі. Без іх захавання на 
вашай прыладзе немагчыма карыстацца інтэрнэт-крамай Gutenberg Sp. z o.o. 

Забеспячэнне бяспекі транзакцый, якія здзяйсняюцца ў інтэрнэт-краме Gutenberg Sp. 
z o.o. Адсутнасць гэтых файлаў не дазволіць правесці бяспечную транзакцыю. 

Статыстычныя – дазваляюць нам збіраць статыстычную інфармацыю аб тым, як вы 
карыстаецеся інтэрнэт-крамай Gutenberg Sp. z o.o. 

Функцыянальныя-файлы для запамінання вашых налад і пераваг. Дзякуючы 
захаванню гэтых файлаў на вашым прыладзе вам не давядзецца кожны раз уводзіць усе 
свае звесткі. 

Сацыяльныя сеткі – дазваляюць інтэграваць сайты сацыяльных сетак (у тым ліку 
Facebook), якімі вы карыстаецеся, у інтэрнэт-краму Gutenberg Sp. z o.o. 

 

Што рабіць, калі вы не згодны з захаваннем файлаў на вашым прыладзе? 
 

У асноўным налады браўзэра па змаўчанні дазваляюць захоўваць файлы cookie. Калі 
вы не згодны з захаваннем гэтых файлаў на вашай прыладзе, вам неабходна ўнесці змены 
ў налады вашага вэб-браўзэра. Змены могуць палягаць у тым, каб не захоўваць файлы 
cookie на вашай прыладзе або кожны раз паведамляць вам пра захаванне адпаведнага 
файла на вашай прыладзе. Вы таксама можаце выдаляць файлы са сваёй прылады кожны 
раз пасля наведвання інтэрнэт-крамы Gutenberg Sp. z o.o. ці іншай крамы. Падрабязная 
інфармацыя аб магчымасцях і спосабах апрацоўкі файлаў cookie даступна ў наладах і ў 
раздзеле "Дапамога" вэб-браўзэра. Аднак майце на ўвазе, што абмежаванні на 
выкарыстанне файлаў cookie могуць абцяжарыць або забараніць выкарыстанне інтэрнэт-
крамы Gutenberg Sp. z o.o. ці іншых крам. 

Налады браўзэра вашай прылады, якія дазваляюць захоўваць файлы, азначаюць, што 
вы даяце згоду на захаванне гэтых файлаў на вашай прыладзе. 

 
Іншая тэхнічная інфармацыя 
 
Мы ўжываем найноўшыя тэхналогіі і адпаведныя працэдуры абароны персанальных 

звестак, а таксама сучасныя механізмы абароны звестак, якія перадаюцца. 
Вашы персанальныя звестка захоўваюцца ў базе звестак, у якой выкарыстоўваюцца 

тэхнічныя і арганізацыйныя захады для забеспячэння абароны звестак, якія 
апрацоўваюцца, у адпаведнасці з патрабаваннямі, устаноўленымі агульнапрынятым 
заканадаўствам аб абароне персанальных даных, уключаючы пастанову міністра 
ўнутраных спраў і адміністрацыі ад 29 красавіка 2004 г. Аб дакументацыі па апрацоўцы 
персанальных звестак, а таксама аб тэхнічных і арганізацыйных умовах, якім павінны 
адпавядаць прылады і інфармацыйныя сістэмы, якія выкарыстоўваюцца для апрацоўкі 
персанальных звестак (DZ. № 100, № 1024). Доступ да базы звестак маюць толькі асобы, 
якія валодаюць паўнамоцтвамі, нададзенымі адміністратарам звестак. 

 
Увага: пераклад на беларускую падаем для зручнасці пакупніка. У выпадку спрэчак 

юрыдычную перавагу мае польская версія. 


