
Інформація про обробку персональних даних при користуванні послугами Diagnose.me 
послуга: Консультації з фахівцями (Expert Consultations) 

 
Надавач послуг: Diagnose.me B.V. 
Адреса реєстрації: Dorpsdijk 63, 4156AM Рампт, Нідерланди 
Контактна особа: Лукаш Алнер, +421 948 347 388, privacy@diagnose.me 
 
Надавач послуг, що діє відповідно до Директиви 2016/679/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 травня 2016 року 
про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та вільне переміщення таких даних та про скасування 
Директиви 95/46/ЄС “Загальні положення про захист персональних даних” надає суб’єкту послуг, у якого надавач послуг 
отримує персональні дані, наступну інформацію: 
 
1. Мета обробки: надання доступу та послуг Консультації з фахівцями (Expert Consultations); 

 
2. Правові підстави: обробка персональних даних здійснюється на підставі договору (Директива, стаття 6 (1) (b)); 

 
3. До персональних даних належить: адреса електронної пошти, номер телефону; 

 
4. Інші одержувачі або категорії одержувачів персональних даних:  

- Підрядники, які діють на підставі договору з надавачем послуг; 
- Постачальники послуг - словацькі медичні спеціалісти та експерти у сфері психічного здоров'я. 

 
5. Особисті дані можуть бути передані до третьої країни, якщо зацікавлена особа обирає лікаря (експерта) з третьої 

країни в рамках надання послуг або якщо особисті дані зберігаються у сховищі, сервери якого розташовані в третій 
країні. У разі передачі персональних даних до третьої країни постачальник відповідає за те, що ця третя країна, до 
якої має відбутися передача персональних даних (на основі місцезнаходження обраного лікаря чи експерта), гарантує 
належний рівень захисту персональних даних, або якщо надавач послуг/процесор забезпечив належні гарантії; 

 
6. Передача персональних даних є необхідною умовою для надання послуг;  

 
7. Термін зберігання: 12 місяців для забезпечення надання послуг; 

 
8. Автоматизована система підтримки прийняття рішення чи профілювання під час обробки даних, що подаються у 

визначеннях Директиви, не використовується; 
 

9. Права суб’єкта персоніфікованих даних детально подано в Політиці конфіденційності www.diagnose.me, частина 8, 
детальніше тут. 

 
10. Суб’єкт персоніфікованих даних має право подати скаргу до наглядового органу – Голландського управління з захисту 

даних (Dutch DPA), адреса та контактна інформація котрих подана в Політиці конфіденційності www.diagnose.me, 
Частина 9, детальніше тут. 

 


