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Політика щодо захисту особистої інформації H-DKyiv.com.ua 
 
 
Ми, Harley-Davidson® Kyiv,  www.h-dkyiv.com.ua, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 67 (далі - 
"Дилер"), збираємо і використовуємо деякі види інформації про: 
- Відвідувачів нашого веб-сайту та магазину, 
- Наших покупців і клієнтів, у тому числі, про їх офіційних представників (якщо є), 
- Потенційних клієнтів, 
- Учасниках наших заходів, розіграшів призів, промо-акцій, досліджень та інших подій, 
- А також осіб, які звертаються до дилера для отримання інформації про наші продукти та 
послуги. 
Дана політика щодо захисту особистої інформації (далі - "Політика") визначає, яку саме 
інформацію збирає Дилер, і як він її використовує. 
 
Використовуючи веб-сайт Дилера або надаючи нам інформацію про себе, Ви тим самим 
даєте згоду на збір, обробку, спільне використання та поширення цієї інформації, в тому 
числі, за межами країни Вашого проживання - у відповідності з цією політикою щодо захисту 
особистої інформації. 
 
 
Яку інформацію про вас збирає і використовує Дилер? 
 
Ми можемо збирати такі відомості, як: 
- Ваше ПІБ та контактну інформацію, IP-адресу, посаду, номер банківської картки, номер 
водійського посвідчення та паспорта; 
- Стать, дата народження, особисті інтереси та інші відомості, які Ви надаєте добровільно; 
- Замовлення на купівлю товарів та історія покупок, а також інформація, пов'язана з Вашим 
мотоциклом, гарантією на товар і на ремонт / обслуговування. 
Ми можемо також збирати інформацію про використання Вами цього веб-сайту, 
демографічні (стать, вік) і географічні (країна, місто, регіон проживання) відомості, 
інформацію про цікавлять Вас товари і послуги, про Ваші переваги і, зокрема, про способи 
маркетингу, які Ви віддаєте перевагу. 
 
 
Як ми отримуємо інформацію про Вас? 
 
Ви можете надавати інформацію про себе безпосередньо Дилеру; або ми можемо збирати її, 
коли Ви контактуєте з нами, через наш веб-сайт, коли Ви розміщуєте замовлення, звертаєтеся 
до нас з будь-якими питаннями, берете участь у змаганнях, промо-акціях, дослідженнях чи 
відвідуєте наш магазин. Ми можемо також отримати інформацію від інших авторизованих 
дилерів Harley-Davidson, компанії Harley-Davidson Inc., її філій і дочірніх компаній, деяких 
ділових партнерів і, в ряді випадків, від інших третіх осіб. Ми можемо об'єднувати цю 
інформацію з тими відомостями про Вас, які ми вже маємо. 
 
Для яких цілей ми збираємо і використовуємо інформацію про Вас? 
 
Ми можемо збирати і використовувати інформацію про Вас для однієї або декількох з 
нижчеперелічених цілей: 
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• щоб надавати Вам мотоцикли, товари та послуги, які Ви замовляли або запитували;  
• щоб обробляти і виконувати Ваші замовлення; а також щоб здійснювати або 
виконувати договірні чи встановлені законом права та обов'язки Дилера, у тому числі 
ті, які стосуються гарантій і гарантійного ремонту / техобслуговування (якщо це 
доречно), складання рахунків і відправки товарів; 

• щоб повідомляти Вас про ціни або надавати інформацію, що Ви запитували, і 
відповідати на Ваші запитання; 

• щоб розглядати і класифікувати Вас як клієнта для застосування різних схем 
фінансування, якщо це Вас цікавить; 

• щоб підвищувати якість нашого веб-сайту, а також товарів і послуг - як Дилера, так і 
Harley-Davidson; 

• щоб дізнатися більше про те, яким товарам і послугам Ви віддаєте перевагу, і 
забезпечувати Вам більш персоналізовані й кращі враження від товарів і послуг (як 
Дилера, так і Harley-Davidson), виходячи з Вашого індивідуального профілю клієнта; 

• щоб організовувати і проводити змагання, розіграші призів, промо-акції та інші події в 
рекламних цілях; 

• щоб надавати Вам актуальні новини та інформацію про товари, послуги, програми для 
членів клубу, змагання, розіграши призів та промо-акції (як Дилера, так і Harley-
Davidson), якщо тільки Ви в явній формі не повідомили нам, що Ви не хочете 
отримувати такі маркетингові повідомлення; і, в деяких випадках, для досліджень, 
аналізу та вивчення ринкової кон'юнктури. 

 
 
Кому ми можемо надати інформацію про Вас? 
 
Ми можемо поділитися інформацією про Вас (для спільного використання цієї інформації в 
якійсь із вищезгаданих цілей) з наступними особами: 
 
• компанією Harley-Davidson Inc., її філіями та дочірніми компаніями, а також з їх діловими 
партнерами, які надають товари або послуги під маркою Harley-Davidson; 
• іншими авторизованими дилерами Harley-Davidson; 
• постачальниками послуг, які надають послуги від нашого імені (такими як більшість IT-
провайдерів або поштових служб); 
• нашими діловими партнерами, такими як маркетингові агентства, або іншими сторонами, 
якщо Ви підписуєтеся на надавані ними послуги. 
 
Ми також можемо передавати інформацію, отриману від Вас в правоохоронні органи і суди, 
а також в інших випадках, передбачених місцевим законодавством, в тому числі, з метою 
запобігання шахрайства та боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. 
 
 
 
Посилання на сайти третіх осіб 
 
Цей веб-сайт може містити посилання на сайти третіх осіб. Дилер не несе відповідальності за 
безпеку або конфіденційність будь-якої інформації, яка збирається цими третіми особами. 
Ми рекомендуємо Вам вивчити заяви про захист особистої інформації, застосовані до 
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вебсайтів третіх осіб, щоб зрозуміти, як вони збирають і використовують інформацію про 
Вас. 
 
 
Маркетинг 
 
Коли Ви надаєте нам свою контактну інформацію, Вам може надаватися можливість 
отримання різних інформаційних бюлетенів та інших промо-повідомлень від Дилера та / або 
компанії Harley-Davidson, Inc., її філій і дочірніх компаній. Ці повідомлення можуть містити, 
наприклад, докладні відомості про новітні товари і послуги Harley-Davidson (в тому числі, 
про спеціальні пропозиції, які можуть Вас зацікавити). Ви можете легко відмовитися від 
підписки на отримання таких повідомлень або забажати, щоб Вас видалили з нашого списку 
отримувачів маркетингових повідомлень, або змінити кращий для Вас спосіб отримання 
маркетингової інформації. Ви можете зробити це в будь-який час. Для цього перейдіть за 
посиланням для відмови від розсилки та / або виконайте відповідні інструкції, що містяться в 
маркетингових повідомленнях, які Ви отримуєте, або зверніться до нас. 
 
 
Файли cookie та методи відстеження відвідувань сайту 
 
Ми використовуємо файли cookie на нашому веб-сайті, щоб надавати користувачам 
персоналізовану рекламу й аналізувати тенденції, здійснювати адміністрування вебсайту, 
відслідковувати переміщення користувачів і збирати широку демографічну та географічну 
інформацію. Cookie - це маленькі текстові файли, які зберігають в пам'яті вашого комп'ютера 
веб-сайти, які Ви відвідуєте. Файли cookie широко використовуються, щоб зробити роботу 
веб-сайтів (і відповідних компаній) більш ефективною, а також для того, щоб надавати 
інформацію власникам веб-сайту. Ви можете прийняти або відключити файли cookie на 
своєму комп'ютері, змінивши параметри налаштування Вашого браузера. Однак, якщо Ви 
вимкните файли cookie, то Ви не зможете повною мірою використовувати всі можливості 
цього веб-сайту. Щоб дізнатися більше про cookie (зокрема, про те, які cookie були записані 
на Ваш комп'ютер, як можна управляти ними і видалити їх), відвідайте веб-сайт 
www.allaboutcookies.org 
 
Відвідуючи і використовуючи наш веб-сайт, Ви погоджуєтесь на розміщення cookie на 
Ваших комп'ютерах і на доступ до таких cookie або до методів відстеження даних. 
 
 
Наші зобов'язання щодо захисту приватного життя дітей 
 
Ми свідомо не збираємо особисту інформацію від дітей молодше шістнадцяти (16) років без 
згоди їх батьків, якщо це не дозволено відповідно до закону. Якщо Вам ще не виповнилося 
16 років, то, будь ласка, не надавайте нам інформацію про себе, якщо Ви не отримали на це 
офіційний дозвіл вашого батьків або опікуна. 
 
 
Як Ви можете отримати доступ до інформації про Вас, яка є у Дилера, і змінити її? 
 
Якщо Ви хочете отримати докладні відомості про те, якою інформацією про Вас володіє 
дилер, якщо Ваші особисті дані змінюються, якщо Ви вважаєте, що наявна у нас інформація 
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помилкова або неповна, якщо Ви більше не хочете отримати рекламні та маркетингові 
повідомлення, а також якщо у вас є які-небудь питання, що стосуються цієї Політики щодо 
захисту особистої інформації, то Ви можете зв'язатися з нами за адресою: 
 
м. Київ, пр. Перемоги, 67, тел. +38 044 496 84 88, email: h-dkyiv@h-dkyiv.com.ua 
 
 
Зміни в Політиці щодо захисту особистої інформації 
 
Ми можемо змінювати і оновлювати поточну Політику щодо захисту особистої інформації 
так, щоб вона відображала будь-які зміни способів, якими ми обробляємо інформацію про 
Вас. У такому випадку ми розмістимо оновлену Політика щодо захисту особистої інформації 
на нашому веб-сайті.  
 


