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JSC «DHL International Ukraine»  (Freight Division) 

Повідомлення про конфіденційність 

Deutsche Post AG та інші підрозділи працюють під одним брендом DHL . Ми раді, що ви 
відвідали наш веб-сайт і зацікавились нашою компанією, продуктами та послугами. 
Важливою складовою робочого процесу є захист та обробка персональних даних.  

Далі ми пояснюємо, яка інформація потрібна міжнародній компанії DHL і як  ми   її 
оброблюємо після  відвідування сайту. 

 Що таке персональні дані? 

Персональні дані - будь-яка інформація щодо ідентифікованої фізичної особи 
("суб'єкта даних"). Ідентифікована фізична особа - це особа визначена напряму 
чи опосередковано, особливо виходячи з інформації в ідентифікаторі: ім'я, 
ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження. Ідентифікацію фізичної 
особи можливо перевірити в онлайн-ідентифікаторі чи за специфічними 
фізичними, фізіологічними, генетичними, ментальними, економічними, 
культурними чи соціальними факторами. Це включає в себе таку інформацію як 
ім'я , адреса, номер телефону і дата народження. Така інформація як улюблені 
веб-сайти чи кількість користувачів сайту не вважається персональною і не може 
бути пов'язана до ідентифікації особи. 

 Хто несе відповідальність? 

Повідомлення про конфіденційність застосовується задля обробки 
персональних даних: 

Відповідальний щодо захисту даних для JSC «DHL International Ukraine»  (Freight 
Division) 
 
Nataliya Lukyanova 
9, Lugovaya str.  
04074 Kiev   
Ukraine 

Якщо у Вас виникають запити стосовно обробки персональних даних, будь-ласка, 
зв’яжіться зі спеціалістом з захисту даних. 

               uagdpr@dhl.com  
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LLC «Gerlach Ukraine»   

Повідомлення про конфіденційність 

Deutsche Post AG та інші підрозділи працюють під одним брендом DHL . Ми раді, що ви 
відвідали наш веб-сайт і зацікавились нашою компанією, продуктами та послугами. 
Важливою складовою робочого процесу є захист та обробка персональних даних.  

Далі ми пояснюємо, яка інформація потрібна міжнародній компанії DHL і як  ми   її 
оброблюємо після  відвідування сайту. 

 Що таке персональні дані? 

Персональні дані - будь-яка інформація щодо ідентифікованої фізичної особи 
("суб'єкта даних"). Ідентифікована фізична особа - це особа визначена напряму 
чи опосередковано, особливо виходячи з інформації в ідентифікаторі: ім'я, 
ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження. Ідентифікацію фізичної 
особи можливо перевірити в онлайн-ідентифікаторі чи за специфічними 
фізичними, фізіологічними, генетичними, ментальними, економічними, 
культурними чи соціальними факторами. Це включає в себе таку інформацію як 
ім'я , адреса, номер телефону і дата народження. Така інформація як улюблені 
веб-сайти чи кількість користувачів сайту не вважається персональною і не може 
бути пов'язана до ідентифікації особи. 

 Хто несе відповідальність? 

Повідомлення про конфіденційність застосовується задля обробки 
персональних даних: 

Відповідальний щодо захисту даних для LLC «Gerlach Ukraine»  (Freight Division) 
 
Nataliya Lukyanova 
9, Lugovaya str.  
04074 Kiev   
Ukraine 

Якщо у Вас виникають запити стосовно обробки персональних даних, будь-ласка, 
зв’яжіться зі спеціалістом з захисту даних. 

               uagdpr@dhl.com  
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DHL Logistics 

Повідомлення про конфіденційність 

Deutsche Post AG та інші підрозділи працюють під одним брендом DHL . Ми раді, що ви 
відвідали наш веб-сайт і зацікавились нашою компанією, продуктами та послугами. 
Важливою складовою робочого процесу є захист та обробка персональних даних.  

Далі ми пояснюємо, яка інформація потрібна міжнародній компанії DHL і як  ми   її 
оброблюємо після  відвідування сайту. 

 Що таке персональні дані? 

Персональні дані - будь-яка інформація щодо ідентифікованої фізичної особи 
("суб'єкта даних"). Ідентифікована фізична особа - це особа визначена напряму 

чи опосередковано, особливо виходячи з інформації в ідентифікаторі: ім'я, 
ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження. Ідентифікацію фізичної 
особи можливо перевірити в онлайн-ідентифікаторі чи за специфічними 
фізичними, фізіологічними, генетичними, ментальними, економічними, 
культурними чи соціальними факторами. Це включає в себе таку інформацію як 
ім'я , адреса, номер телефону і дата народження. Така інформація як улюблені 
веб-сайти чи кількість користувачів сайту не вважається персональною і не може 
бути пов'язана до ідентифікації особи. 

 Хто несе відповідальність? 

Повідомлення про конфіденційність застосовується задля обробки 
персональних даних: 

Відповідальний щодо захисту даних для DHL Logistics (Ukraine) Ltd. (DGF Division) 
 
Lyudmyla Kysil 
Hrinchenko St., 4B 
03680 Kyiv   
Ukraine 

Якщо у Вас виникають запити стосовно обробки персональних даних, будь-ласка, 
зв’яжіться зі спеціалістом з захисту даних. 

              lyudmyla.kysil@dhl.com  
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