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Політика конфіденційності 
Universia Holding, SL (далі « Universia » або «Відповідальний») інформує користувачів 

(далі «Користувачі» або окремо «Користувач») про свою політику захисту 

персональних даних, де детально описується обробка даних, що здійснюється на 

порталі, доступні через такі домени: https:// https://www.becas-santander.com, 

www.santander-grants.com та www.bolsas-santander.com (надалі спільно або окремо 

«Портал»). 

Портал – це простір, створений Universia, який об’єднує Користувачів та університети 

чи інші установи (далі – «Заклади»), які публікують стипендії та/або курси (далі – 

«Програми»), на додаток до інших функцій, описаних у Загальних умовах Умови 

використання. В основному, Користувачі, якими можуть бути студенти, викладачі, 

співробітники тощо, можуть використовувати Портал для перегляду, реєстрації, 

керування або координації програм, участі в певних спільнотах для деяких програм 

або оцінки програм, які можуть бути корисними для них, корисними у вашому 

навчальному процесі (далі «Послуга»). Користувачі також можуть відвідувати курси, 

які пропонує сама Universia. Портал має міжнародний характер, і користувачі та 

установи, що знаходяться за межами та в межах Європейського Союзу, можуть 

реєструватися та/або співпрацювати в його діяльності. 

Окрім Установ, Програми можуть фінансуватися третіми сторонами 

(«Промоутерами»), з якими Установа може спільно керувати Програмою або 

надавати доступ до деталей про неї, оскільки вони фінансували Програму. 

У цій Політиці конфіденційності детально описані цілі, для яких ми обробляємо 

персональні дані Користувачів, причини, чому обробка є законною, періоди часу, 

протягом яких ми зберігаємо дані, організації, з якими вони надаються, права, які вони 

можуть відстоювати та інші питання, які ми вважаємо актуальними, щоб Користувачі 

зрозуміли, що ми збираємося робити з їхніми даними, коли вони користуються 

Сервісом. 

Коли ми говоримо про «особисті дані», ми маємо на увазі всю інформацію, пов’язану з 

Користувачами, яку вони нам  надають безпосередньо, яку вони створили під час 

використання нашого Сервісу або яку ми зробили про них, якщо вони вважають, що 

це корисно для нас. аналізувати свій профіль (далі – «Дані»). Спеціально захищені 

дані або інформація, які вважаються «чутливими», не оброблятимуться. 

Universia інформує Користувачів, що обробка Даних, що здійснюється Установами 

або Організаторами для обробки Програм, опублікованих на Порталі, буде 

регулюватися їх власними політиками конфіденційності. Таким чином, ця Політика 

конфіденційності обмежується інформуванням Користувачів про відповідне 

користування, яке проводить Universia, включаючи обробку даних, пов’язане з 

курсами, які пропонує сама Universia. 

Користувачі повинні в кожному випадку надавати лише дані, позначені зірочкою або 

зазначені як обов’язкові, оскільки вони вважаються необхідними для користування 

Службою. У цьому сенсі можливо, що додаткові дані можуть бути запитані в деяких 

функціях, наприклад, для реєстрації на стипендію, академічні дані та/або дані про 

роботу можуть бути запитані, або у випадку спільнот користувачів,дозволено  за 

власним бажанням , щоб доповнити свій профіль додатковою інформацією, 

наприклад про компанію, де вони працюють. 

1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОБРОБКУ ДАНИХ  
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Особистість Відповідального за обробку даних: 

Universia Holding, S.L 

Організація, зареєстрована в Торговому реєстрі Мадрида в 2005 році, том 16547, 

фоліо 107, номер аркуша M-28189, напис: 4ª і CIF: B82976515. (далі 

«Відповідальний»). 

Відповідальна контактна інформація: 

Поштова адреса: місто Сантандер Груп. Avda de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del 

Monte (Мадрид) 

Електронна пошта: derechoarcobecas@universia.net 

Контактна особа представника із захисту даних: dpo@universia.net 

2.ОБРОБКА ДАНИХ ТА ЇХ ПОХОДЖЕННЯ 

На Порталі ми обробляємо Дані, які нам надали Користувачі, як під час реєстрації, так 

і пізніше під час використання нашого Сервісу, реєстрації в Програмах, використання 

Спільнот Програм, проходження курсів та перегляду Порталу. 

Зокрема, ми отримуємо такі дані: ім’я, прізвище, країну проживання, електронну 

пошту, дату народження, автобіографію, навчання чи кваліфікацію та дані, пов’язані з 

переглядом та використанням Порталу (IP-адреса, реєстрація в Програмах, дані 

профілю, участі та взаємодії в спільнотах або вмісту, позначеному як вибрані). 

В кінці, ми повідомляємо Користувачам, що отримуємо інформацію про системи 

навігації за допомогою файлів cookie. Для отримання додаткової інформації з цього 

приводу ми рекомендуємо Користувачам ознайомитися Політикою щодо файлів 

cookie  

3. ЦІЛІ ТА ЗАКОННІСТЬ ОБРОБКИ ДАНИХ  

1. Керування реєстрацією Користувача на Порталі та користуванням Сервісом. 

Відповідальний оброблятиме дані Користувачів, які реєструються через відповідну 

форму, щоб керувати реєстрацією на Порталі та щоб їх можна було ідентифікувати. 

Аналогічно, Universia оброблятиме дані для всієї обробки, яка необхідна для 

використання всіх функцій сервісу, які використовує Користувач, таких як реєстрація в 

Програмах, участь та взаємодія в спільнотах Користувачів, пов’язаних із Програмами 

(“ Спільноти ), завершення навчальних курсів та завершення навчальних курсів та 

оцінка ваших навичок через функціональність «Центр оцінювання». 

Стосовно Спільнот ми інформуємо користувачів, що, якщо вони хочуть взяти в них 

участь, вони повинні заповнити деяку інформацію про свій профіль, щоб інші 

користувачі, які беруть участь у зазначеній спільноті, могли знати, з ким вони 

взаємодіють. Однак інші дані є необов’язковими і будуть доступні лише в тому 

випадку, якщо Користувач добровільно надасть їх. 

Стосовно нашого Центру оцінки ми повідомляємо нашим Користувачам, що зазначені 

аналізи не проводитимуться з будь-якою метою, окрім надання Користувачам звіту 

про сильні сторони та моменти для покращення їхніх навиків та здібностей, щоб вони 

могли оцінити, які програми чи курси  їм підходять . Іншими словами, це функція, яка 

доступна виключно Користувачам. Universia не приймає жодних автоматизованих 

рішень, які мають будь-який вплив на Користувачів. 

Яка правова підстава узаконює таку обробку даних? 
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Основою законністю, яка дозволяє здійснювати таку обробку, є виконання контракту, 

який матеріалізується з прийняттям Загальних умов користування. 

2. Передача даних Установам та розробникам для належного розвитку 

програми. Коли Користувачі реєструються в Програмі, Відповідальний передає певні 

Дані Установі, яка надала або має надати відповідну Програму, а також розробник, 

який спонсорував, сприяв або фінансував її, якщо вони відрізняються, з такою що 

Програму можна виконувати (кожна Програма сама визначає Установу та розробника, 

які отримають дані Користувача від Відповідальної сторони). Крім того, в деяких 

випадках Програми мають на увазі мобільність Користувача, тобто вони беруться в 

іншу установу, якій Universia також передасть Дані для керування необхідними 

процедурами, щоб мати можливість отримати Програму. 

Ми повідомляємо Користувачів, що ці передачі Даних необхідні для того, щоб вони 

могли брати участь у Програмах і, відповідно, виконувати Загальні умови 

використання та конкретні умови відповідної Програми. У деяких випадках установи 

розташовані в небезпечних країнах або знаходяться за межами Європейського 

Союзу. 

Дані, які будуть передані: ім’я, прізвища, країна проживання, електронна пошта, дата 

народження та дані, пов’язані з переглядом і використанням Порталу (IP-адреса, 

написи в програмах або вміст, позначений як вибране). 

Яка правова підстава узаконює таку обробку даних? 

Основою закнності, яка дозволяє здійснювати таку обробку, є виконання контракту, 

який матеріалізується з прийняттям Загальних умов користування та конкретних умов 

відповідної Програми, яку має відповідна Установа. Крім того, ми вважаємо, що 

переміщення до установ, у програми яких Користувачі реєструються, є випадковими 

переміщеннями, оскільки ми будемо робити це лише тоді, коли Користувачі вирішать 

зареєструватися в них. Обидві питання розглядають  міжнародні передачі, які ми 

можемо здійснити під час передачі даних таких Користувачів Установам, 

розташованим за межами країни, в якій вони знаходяться, у країнах, не визнаних  

захищеними  в органах захисту даних . 

3. Відправлення власних повідомлень академічного характеру будь-якими 

засобами та індивідуальних на основі профілю Користувача. Ми прагнемо 

завжди надавати Користувачам бажаний  вміст. Для цього ми підготуємо профіль 

Користувача з використанням таких факторів, як дані, які ви нам надали, і дані вашого 

перегляду та використання на нашому Порталі (IP-адреса, реєстрації в Програмах, 

вміст, позначений як вибране) або на сторонніх платформи, які належать до однієї 

мережі (в останньому випадку, лише якщо ви погодилися на встановлення файлів 

cookie або інших пристроїв відстеження під час доступу до Платформи) 

Ми будемо використовувати цей профіль, щоб надсилати вам індівідуальні 

повідомлення виключно академічного характеру, які можуть стосуватися курсів, 

стипендій, працевлаштування, навчання, семінарів тощо. 

Яка правова підстава узаконює таку обробкуданих? 

Законною підставою, що дозволяє обробляти персональні дані, є  інтерес законного 

Відповідача. Зокрема, відповідач даних зацікавлений у тому, щоб його Користувачі 

знали про різні функціональні можливості або можливості, які пропонуються на 

Порталі, а також про подібні можливості, а також взаємодіяли з Порталом і 

використовували його якомога більше, щоб Universia  була корисною та актуальною. 

Крім того, Відповідальний також зацікавлений у створенні профілю для Користувачів, 

оскільки ми не зацікавлені у надсиланні загальних повідомлень, які не відповідають 
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тому, що, на наш погляд, найбільше цікавить кожного Користувача, також для того, 

щоб Портал міг бути корисним і точним, і користувачі використовували  його якомога 

частіше. 

У Universia ми провели вагомий аналіз, щоб оцінити, чи зможемо ми насправді 

провести цю обробку на основі наших законних інтересів. Користувачі можуть 

запросити його за вказаними контактними даними. Однак деякі з основних висновків 

зазначеного аналізу викладені нижче: профілювання та надсилання персоналізованих 

повідомлень представляє для нас реальний інтерес, який є цілком законним; він 

надається тому, що існують не менш інвазивні заходи, які дозволяють нам розвивати 

нашу зацікавленість у інформуванні вас про можливості, які ми пропонуємо, і про те, 

що наш Портал не є загальним, але є корисним і актуальним; Це не відшкодовує вам 

збитки, але призводить до того, що ми надсилаємо вам пропозиції, дзвінки або 

навчальний контент, який, на нашу думку, сприятиме вашому навчанню та 

працевлаштуванню; ви можете заперечити, щоб ми це зробили в будь-який час, з 

самого початку; і, крім того, це звичайна практика в секторі. 

4. Передача даних до організації Santander Group, яка розташована за місцем 

проживання Користувача (відповідно, «Місцевий банк*» та «Місцевий 

Universia*»), щоб вони могли надсилати будь-яким способом, у тому числі в 

електронному вигляді, власні персоналізовані комерційні повідомлення і третіх 

осіб. Відповідальний повідомить Дані користувачів, які чітко висловлюють свою згоду 

на місцевий банк і відповідний місцевий університет, щоб вони могли окремо 

надсилати комерційні та/або академічні повідомлення як власних, так і третіх сторін, 

які можуть бути шляхом наприклад, про банківські продукти, страхові продукти, 

телекомунікації, освіту, дозвілля, дослідження, автомобільну промисловість, споживчі 

товари, зайнятість, культуру, професійні можливості, текстиль, транспорт, 

страхування, ресторани, технології, їжу, телебачення, радіо, інтернет-портали та 

компаратори . Комерційні комунікації будуть персоналізовані (з огляду на те, що вони 

не зацікавлені в надсиланні загальних повідомлень) на основі профілю Користувача, 

який складатиметься з (i) даних, які ми їм надаємо (з ними можна ознайомитися 

нижче) та (ii) дані, які вони вже мали про Користувача, які він міг передати їм за 

межами Порталу, якщо вони є. 

Яка правова підстава узаконює таку обробкуданих? 

Підставою законності здійснення такої обробки даних є чітка згода Користувача. У 

випадку, якщо Користувач спочатку не дає своєї згоди або, давши її, відкликає її в 

майбутньому, це не означатиме втрати його статусу як Користувача і не вплине на 

користування Сервісом. Ця згода також поширюється на здійснення передачі даних, 

яку здійснював би відповідальний , якщо Користувач проживає в «небезпечній» країні. 

Більш детальну інформацію про міжнародні перекази можна знайти в розділі 5 цієї 

Політики конфіденційності. 

*Користувачі можуть ознайомитися з ідентифікатором Місцевого банку та Місцевої 

Універсії, якій Universia передасть свої Дані, залежно від країни їхнього проживання, 

за цим посиланням 

Дані, які будуть передані: ім’я, прізвища, країна проживання, електронна пошта, дата 

народження та дані, пов’язані з переглядом і використанням Порталу (IP-адреса, 

написи в програмах або вміст, позначений як вибране). 

5. Профілювання для маркетингових цілей та надсилання будь-якими засобами, 

у тому числі в електронному вигляді, власних комерційних повідомлень та про 

продукти чи послуги третіх осіб. 
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Ми прагнемо завжди надавати вам бажаний контент. Universia може надсилати вам 

власні комерційні повідомлення та/або продукти чи послуги сторонніх розробників, які 

можуть стосуватися, наприклад, банківських продуктів, страхових продуктів, 

телекомунікацій, освіти, відпочинку, досліджень, автомобілів, споживчих товарів, 

зайнятості, культура, професійні можливості. , текстиль, транспорт, страхування, 

ресторани, технології, харчування, телебачення, радіо, інтернет-портали та 

компаратори. 

Комерційні повідомлення будуть персоналізовані на основі вашого профілю, оскільки 

ми не зацікавлені в тому, щоб надсилати вам загальні повідомлення. Цей профіль 

буде створено з використанням таких факторів, як (i) у ваших даних (включаючи ваші 

основні ідентифікаційні дані та ваші звички перегляду на нашій платформі, наприклад 

тип дзвінків, на які ви реєструєтесь, тощо) або (ii) у даних про вас, які походять із 

сторонніх платформ, які належать до тієї ж рекламної мережі, що й ми (в останньому 

випадку, лише якщо ви погодилися на встановлення файлів cookie або інших 

пристроїв відстеження під час доступу до Платформи). 

Яка законна  підстава дозволяє нам це робити? Законність дозволу такої обробки 

даних знаходить свою юридичну основу у вашій чіткій згоді. Якщо ви спочатку не 

надасте свою згоду або, давши її, відкликаєте її в майбутньому, це не означатиме 

втрати вашого статусу Користувача і не вплине на вашу участь у Платформі». 

6. Проведення конкурсів, акцій, розіграшів та інших заходів через Портал або 

через соціальні мережі. Відповідальний публікує через Портал або через соціальні 

мережі та з певною регулярністю проводяться конкурси, акції, лотереї та інші заходи, 

щоб Користувачі могли брати участь та скористатися можливими призами, які 

пропонуються. 

Яка правова підстава узаконює таку обробку даних? 

Ця обробка здійснюватиметься лише шляхом прийняття юридичних основ кожної 

рекламної акції, розіграшу, конкурсу чи події, що є контрактом, який узаконює обробку 

даних. 

7. Проведення статистичних досліджень щодо роботи технології, яка підтримує 

Сервіс, з метою технічних, безпекових, операційних, зручних та комерційних 

покращень. Відповідальна сторона оброблятиме всю інформацію, отриману в 

результаті взаємодії Користувачів із Порталом та Сервісом. для того, щоб генерувати 

показники та зведену інформацію, щоб мати можливість оцінити статус і корисність 

Сервісу, виправити помилки, зробити його безпечнішим і простішим у використанні, а 

також мати можливість їх покращити. 

Яка правова підстава узаконює таку обробкуданих? 

Правовою основою, яка узаконює таку обробку даних, є законні інтереси 

Відповідального. Наш інтерес полягає в тому, щоб мати можливість використовувати 

інформацію про використання Сервісу у сукупності, щоб знати вплив і корисність 

Програм і курсів, а також мати можливість виправляти та покращувати Сервіс, щоб він 

був простим у використанні і безпечний для наших Користувачів і що він відповідає 

їхнім реальним потребам. Ми повідомляємо Користувачів, що ми провели ваговий 

аналіз, щоб оцінити, чи можемо ми насправді здійснити таку обробку на основі наших 

законних інтересів. Користувачі можуть запросити його за вказаними контактними 

даними. Проте ми наведемо деякі з основних висновків зазначеного аналізу нижче: 

виконання статистичного аналізу представляє для нас реальний інтерес, який є 

цілком законним, воно є пропорційним, оскільки є не менш агресивні заходи, які 
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дозволяють нам розвивати наш інтерес, це дійсно не завдасть вам шкоди, крім того, 

це звичайна практика в секторі. 

8. Вирішення запитів користувачів. Universia оброблятиме Дані для обробки та 

керування запитом на інформацію, сумнівом чи іншим запитом, надісланим 

Користувачем (зареєстрованим чи ні) через увімкнену контактну форму, а також діями 

та операціями, які можуть випливати з них. 

Яка правова підстава узаконює таку обробкуданих? 

Така обробка даних  здійснюється на основі законного інтересу Universia в належному 

вирішенні проблем, викликаних Користувачами, та підвищенні задоволеності 

Сервісом, а також, якщо це необхідно, з дотриманням юридичних зобов’язань, які 

можуть застосовуватися щодо обслуговування клієнтів. клієнт. Користувачі можуть 

попросити Universia надіслати їм копію рішення про зважування, зроблене за 

допомогою контактних даних, зазначених вище. 

Ми провели ваговий аналіз, щоб оцінити, чи можемо ми насправді здійснити цю 

обробку даних на основі наших законних інтересів. Користувачі можуть запросити 

його за вказаними контактними даними. Однак ми наведемо деякі з основних 

висновків зазначеного аналізу нижче: вирішення сумнівів і запитів представляє для 

нас реальний інтерес, який є цілком законним, він пропорційний, оскільки не існує 

більш сучасних  заходів , які дозволяють нам розвивати наш інтерес без обробки 

даних Користувачів у законний спосіб,це  не несе вам загрози  (навпаки, це дозволяє 

тримати постій зв’язок з Universia), обробка даних не є незбалансованою, і, крім того, 

це звичайна практика в секторі. 

9. Передача даних до Місцевого банку* та Banco Santander, SA (Іспанія), щоб 

вони могли зв'язатися із зацікавленими сторонами щодо можливих процесів 

відбору. Коли користувачі прямо дають свою згоду, контролер передає дані, що 

прямо виражають їхню згоду, місцевому банку, який може зв'язатися з ними для 

участі у власних процесах відбору організації.Аналогічно, Дані також будуть передані 

до Banco Santander, S.A. (Іспанія), як матриця  групи, для глобальних процесів вибору 

посад. Таким чином, наприклад, якщо Користувач є резидентом Бразилії, його дані 

будуть передані до місцевого банку, розташованого в Бразилії, та до Banco 

Santander, S.A (Іспанія). 

Яка правова підстава узаконює таку обробку даних ? 

Основою правомірності проведення даного лікування є чітка згода Користувача. У 

випадку, якщо Користувач спочатку не дає своєї згоди або, давши її, відкликає її в 

майбутньому, це не означатиме втрати його статусу як Користувача і не вплине на 

користування Сервісом. Ця згода також поширюється на здійснення передачі даних, 

яку здійснював би Контролер, якщо Користувач проживає в «небезпечній» країні. 

Більш детальну інформацію про міжнародні перекази можна знайти в розділі 5 цієї 

Політики конфіденційності. 

*Користувачі можуть ознайомитися з ідентифікатором конкретного місцевого банку, до 

якого Universia передасть свої дані, залежно від країни їх проживання, за цим 
посиланням  

Дані, які будуть передані: ім’я, прізвище, країна проживання, електронна пошта, дата 

народження, автобіографія, дані про навчання чи кваліфікацію та дані, пов’язані з 

переглядом і використанням Порталу (IP-адреса, написи в програмах або вміст 

позначено як вибране). 

https://pro-becas-images-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/legals/cesion_rrhh/cesionariosrrhh_es.pdf
https://pro-becas-images-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/legals/cesion_rrhh/cesionariosrrhh_es.pdf
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10. Профілювання для використання в моделях поведінки, щоб пропонувати 

продукти та рекомендації. Коли Користувачі погоджуються на обробку персональних 

даних, отриманих за допомогою онлайн-ідентифікаторів, таких як аналітичні та 

рекламні файли cookie, Відповідальна сторона може проводити розробку профілів 

щодо їхньої поведінки, де також буде врахована інформація, створена 

Користувачами. Користувачі у вашому профілі. 

Це профілювання буде здійснюватися за допомогою інструменту, який автоматично 

виконує аналіз моделей поведінки та дозволяє Користувачам показувати на самому 

порталі рекомендації щодо придбання продуктів та/або послуг, які можуть більше 

відповідати їхнім інтересам. до вищезгаданих моделей поведінки. Для отримання 

додаткової інформації ви можете перейти за цим посиланням, де наведено подробиці 

щодо обробки даних, яка буде здійснюватися на основі цього інструменту. 

Зокрема, для здійснення цієї діяльності Відповідальна сторона оброблятиме дані, 

отримані в результаті спостереження за звичками перегляду Користувачів через 

Портал, а також моніторингу та аналізу поведінки зазначених Користувачів під час 

навігації в цьому веб-середовищі. . (зокрема, ми будемо розглядати вашу IP-адресу, 

реєстрації в програмах, дані профілю, участь і взаємодію в спільнотах або вміст, 

позначений як вибраний, звички перегляду за допомогою файлів cookie). 

Аналогічно, Контролер оброблятиме такі категорії даних: ім’я, прізвище, країна 

проживання, електронна пошта, дата народження, автобіографію, навчання чи 

кваліфікацію. 

 

Маючи цю інформацію, Відповідальний проведе аналіз інтересів Користувачів, щоб 

визначити, які з наших продуктів і послуг найкраще відповідають їхньому профілю, 

щоб показати їх у рекомендаціях Порталу, які відповідають їхнім уподобанням. 

 

Яка правова підстава узаконює таку обробку даних? 

 

Цей режим передбачає прийняття файлів cookie з точки зору згоди та створення 

автоматизованих профілів на основі законних інтересів: 

 

(i)            Згода на використання параметрів користування :  

«Universia » оброблятиме персональні дані, отримані в результаті використання 

аналітичних та рекламних файлів cookie, за умови, що Користувач дав чітку згоду на 

такі цілі через панель конфігурації файлів cookie. Для отримання додаткової 

інформації ви можете ознайомитися з нашою Політикою щодо файлів cookie. 

 

(ii)           Законний інтерес до розробки автоматизованих профілів: 

Таке поводження необхідне для задоволення законних інтересів Universia. Однак 

Користувач має можливість виступити проти такої обробки своїх персональних даних. 

 

Повідомляємо, що переважним інтересом Universia у проведенні цієї обробки даних є 

покращення пропозиції контенту та адаптація його до профілю Користувача, 

https://pro-becas-images-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/legals/anexos/esannex.pdf
https://www.becas-santander.com/es/legal/cookies.html
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пропонуючи таким чином інформацію про продукти, які можуть бути цікавими та 

пропонуються на Порталі. 

 

Зокрема, «Universia» зацікавлена в тому, щоб користувачі мали легший доступ до 

контенту, який їх цікавить, і щоб пошук на Порталі був більш швидким і 

персоналізованим, щоб вони могли швидше знаходити потрібний продукт відповідно 

до його характеристик. 

 

Відповідно до правил захисту даних, Universia провела відповідний ваговий аналіз та 

відповідні зважувальні тести, щоб підтвердити, що законні інтереси Відповідальної 

сторони не завдають шкоди інтересам Користувачів. Як висновок цих тестів, ми 

розуміємо, що законний інтерес Відповідальної сторони є дійсно законним інтересом, 

оскільки ця діяльність спрямована на досягнення вищого рівня конверсії, більш 

персоналізованої цінної пропозиції та покращення досвіду Користувача на портал. 

Тому ми розуміємо, що таке поводження не є перешкодою для нормального 

здійснення прав і свобод Користувачів, а також є звичайною практикою в секторі. 

  

11. Анонімність персональних даних. Ми зробимо  дані користувачів анонімними і 

аналізуємо їх у сукупності з багатьма іншими анонімними даними, щоб вивчати 

закономірності та отримувати інформацію та розвідку з тенденцій навчання, 

покращувати безпеку нашої технології та для інших цілей. . Дані, які будуть передані: 

ім’я, прізвища, країна проживання, електронна пошта, дата народження та дані, 

пов’язані з навігацією та використанням Порталу (IP-адреса, написи в програмах або 

вміст, позначений як вибране) 

 

Яка правова підстава узаконює таку обробку даних? 

 

Законною основою для цієї мети є законний інтерес Universia у покращенні безпеки 

нашого Сервісу та в отриманні інформації, яка дає змогу нам та третім сторонам 

дізнаватися про тенденції навчання, а також використовувати ці знання для інших 

цілей. Уявлення та знання, які ми отримуємо від сукупного аналізу анонімної 

інформації, не впливатимуть безпосередньо на Користувачів. 

 

Ми провели ваговий аналіз, щоб оцінити, чи можемо ми насправді здійснити це 

лікування на основі наших законних інтересів. Користувачі можуть запросити його за 

вказаними контактними даними. Проте ми наводимо деякі з основних висновків 

зазначеного аналізу нижче: анонімність представляє для нас реальний інтерес, який є 

цілком законним, вона пропорційна, оскільки є немає менш інтрузівних заходів, які 

дозволяють нам розвивати наш інтерес, вона не несе ніякої загрози для вас і, крім 

того, це звичайна практика в секторі. 

  

12. Дотримання юридичних зобов'язань . У підсумку , в Universia ми можемо 

обробляти Дані для виконання будь-яких юридичних зобов'язань які виникають від 

застосування. Наприклад, зобов’язання фіскального характеру, дотримання вимог 

Судів ЄС тощо. 
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Яка правова підстава узаконює таку обробку даних? 

Основою законності, яка захищає таку обробку даних, є те, що ми повинні обробляти 

ваші Дані для виконання зобов’язань, покладених на нас законом. 

 

4. ПЕРІОД ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ 

Дані зберігатимуться доти, доки зберігаються договірні відносини, які об’єднують нас 

із Користувачами, що регулюються Загальними умовами використання. 

Однак для цілей, для яких ми просимо згоду Користувача або проти яких Користувач 

має можливість заперечити, ми припинимо обробку Даних раніше, якщо Користувач 

відкликає свою згоду або якщо він заперечує проти того, щоб ми продовжували їх 

обробляти, в останньому випадку до тих пір, поки наші законні інтереси більше не 

переважають. Якщо Користувач відкликає свою згоду або скористається правом на 

видалення, його персональні дані будуть заблоковані протягом законодавчо 

встановлених періодів для виконання можливих обов’язків, що випливають з їх 

обробки, за формулювання, здійснення та захист потенційних претензій, коли це 

дозволено чинним законодавством , або надати Дані доступні для суддів і судів чи 

компетентних державних органів. Протягом цього додаткового періоду в Universia ми 

будемо зберігати Дані користувача в заблокованому порядку. Це означає, що ми не 

будемо використовувати їх для початкових цілей, а лише для тих, які описані в цьому 

параграфі, та протягом строків давності відповідальності, яка може існувати. Після 

закінчення цього додаткового періоду ми зобов’язуємося припинити обробку всіх 

Даних. 

У тих випадках, коли ті, хто цікавиться певними програмами, погоджуються 

передавати свої навчальні дані до Місцевого банку ,та Banco Santander, SA у зв’язку з 

процесами відбору, організація, яка отримує зазначені дані, зберігатиме їх лише 

протягом 3 років. . Після закінчення цього терміну дані залишаться заблокованими 

протягом встановленого законом періоду до їх подальшого видалення. 

 

5. ОТРИМУВАЧІ ДАНИХ 

Дані, пов’язані з Користувачами, будуть передані нижченаведеним організаціям: 

• Установи. Дані будуть передані Відповідальним до Установи, яка надала або має 

надати відповідну Програму, а також до Установи призначення, в якій буде 

здійснюватися відповідна Програма, якщо це Програма,що вимагає мобільності 

користувача. 

Ми вказуємо Користувачам, що Портал має міжнародний характер, оскільки він може 

реєструватися в тих самих установах, розташованих за межами та в межах 

Європейського Союзу. Якщо Користувач дотримується Програми Установи, 

розташованої за межами Європейського Союзу, користувач усвідомлює, що його дані 

будуть передані як до зазначеної Установи, так і, якщо вона відрізняється, до 

Установи, в якій розроблено Програму. . У цьому сенсі Користувача повідомляється, 

що обробка даних за межами Європейського Союзу може становити загрозу для 

безпеки його даних, які більше не будуть охоплюватися гарантіями, які вимагаються 

європейськими нормативними актами, через відсутність рішення щодо адекватності. 

Комісії щодо третьої країни, про яку йдеться. Ми нагадуємо Користувачам, що ці 

передачі є законними, оскільки вони необхідні для виконання Загальних умов 
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використання та тому, що вони носять випадковий характер, оскільки вони 

відбуватимуться лише тоді, коли Користувачі вирішать зареєструватися в своїх 

Програмах. 

• Користувачі. Користувачі, які вирішили брати участь у Спільнотах, залишатимуть 

свій профіль і пов’язані з ним дані видимими для всіх учасників (крім адреси 

електронної пошти). У цьому сенсі Дані профілю Користувачів і взаємодії, здійснені 

Користувачами (коментарі, рекомендації, повідомлення тощо), будуть видимі для 

решти Користувачів тієї самої спільноти, пов’язаної з їхнім профілем. 

• Підприємства групи Grupo Santander. Аналогічно, Дані користувачів, які раніше дали 

згоду за допомогою дозволів, включених у реєстрі користувачів, будуть передані в 

Місцеві банки та/або в Universia, щоб вони могли надсилати комерційні повідомлення, 

власні та третіх сторін, якщо Користувач дав свою згоду відповідно до того, що 

зазначено в пункті 3 цієї Політики конфіденційності. 

Користувачі можуть перевірити ідентичність конкретного Місцевого банку та Universia 

Local, яким Universia передасть свої Дані, виходячи з країни їхнього проживання для 

цілей комерційного зв’язку, за цим посиланням 

Аналогічно, також за умови згоди Користувача, Контролер передасть дані місцевим 

банкам та Banco Santander, S.A. (Іспанія), щоб мати можливість зв’язатися з 

Користувачем в рамках процесів відбору та набору для охоплення посад у Santander 

Group. 

Користувачі можуть ознайомитися з ідентифікатором конкретного місцевого банку та 

місцевої Universia, до якого Universia передасть свої Дані, на основі країни їхнього 

проживання для цілей відбору для кадрових процесів, за цим посиланням 

Є організації Santander Group, які розташовані за межами Європейського Союзу, 

навіть на територіях, які вважаються «небезпечними» для цілей Європейської комісії. 

У цьому сенсі Користувач повідомляється, що обробка даних за межами 

Європейського Союзу може становити загрозу для безпеки його даних, які більше не 

будуть охоплюватися гарантіями, які вимагаються європейськими нормативними 

актами, через відсутність рішення щодо адекватності. Комісії щодо третьої країни, про 

яку йдеться. З усіх цих причин, якщо не передбачено інше, ми будемо передавати 

дані користувача виключно відповідно до стандартних договірних положень, 

затверджених Європейською комісією, які, у разі необхідності, були доповнені 

додатковими заходами. Відповідальний не несе відповідальності та не може 

гарантувати безпеку переданих даних. 

• Органи влади та державні органи для розвитку їх функцій. У деяких випадках 

відповідні норми вимагають обміну інформацією з органами влади або державними 

органами, щоб вони могли виконувати свої функції. Наприклад, податкові органи чи 

суди, які будуть використовувати ваші Дані у своїх цілях. 

• Постачальники послуг. Це організації, які допомагають нам з різними питаннями, 

пов’язаними з управлінням Сервісу, наприклад, технологічною інфраструктурою, 

зберіганням, відправкою комерційних повідомлень або обслуговуванням користувачів. 

Ми в Universia дбаємо про те, щоб усі наші постачальники послуг, які можуть мати 

доступ до ваших Даних, діяли конфіденційно та дотримувалися чинних правил щодо 

захисту даних. Ми підписали з ними угоди, які регулюють використання ваших Даних, 

обмежуючись наданням Сервісу, та заходами безпеки, які вони повинні вжити для їх 

захисту. Ці постачальники ніколи не використовують ваші Дані для власних цілей, а 

лише для того, щоб допомогти нам надати вам послуги. 
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Деякі з цих постачальників послуг знаходяться або можуть отримати доступ до даних 

користувачів за межами Європейської економічної зони, тому ми прийняли відповідні 

гарантії, щоб гарантувати, що дані обробляються з рівнем захисту, еквівалентним 

тому, який існує в просторі. European Economic. Зокрема, ці передачі можуть бути 

охоплені прийняттям стандартних договірних положень, затверджених Європейською 

комісією, які у разі потреби були доповнені додатковими заходами. 

Користувачі можуть дізнатися, які конкретні Дані передаються попереднім 

Одержувачам у розділі 3 цієї Політики конфіденційності. 

Стосовно міжнародної передачі Даних на незахищені території, Користувачі можуть 

запитувати додаткову інформацію щодо міжнародної передачі персональних даних та 

пов’язаних з цим ризиків, а також отримати копію прийнятих гарантій та вжитих 

відповідних заходів захисту за допомогою електронної адреси. зазначені в розділі 1. 

6. ПРАВА ЗАІТЕРЕСОВАНИХ СТОРІН 

Користувачі мають право отримати доступ до своїх Даних, а також вимагати 

виправлення неточних даних, обмеження в їх обробці або, у разі необхідності, 

вимагати їх видалення, якщо, серед інших причин, дані більше не потрібні для цілей, 

які були збираються, а також не підлягають автоматизованим індивідуальним 

рішенням. За певних обставин і з причин, пов’язаних з їх конкретною ситуацією, 

зацікавлені сторони можуть виступати проти обробки своїх даних. Відповідальний 

припиняє обробку даних, за винятком вагомих законних причин або здійснення або 

захисту можливих претензій. 

Крім того, Користувачі матимуть право вимагати перенесення своїх даних у випадках, 

коли це технічно можливо. 

Власники даних можуть звернутися за цією адресою, щоб реалізувати свої права у 

письмовій формі: derechoarcobecas@universia.net або поштою до Ciudad Grupo 

Santander. Avda de Cantabria s/n, Santander Universidades, 28660 Boadilla del Monte 

(Мадрид), Іспанія надає документ, що підтверджує вашу особу. 

Власники Даних мають право звертатися до Іспанського агентства із захисту даних за 

адресою Jorge Juan Street 6, 28001, Мадрид або до його електронної штаб-квартири 

www.aepd.es 

Нагадуємо, що Користувач має право в будь-який час відкликати свою згоду в 

комерційних цілях, звернувшись за адресами, зазначеними вище. 

7. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДЛЯ 

КІНЦІВНИХ КОРИСТУВАЧІВ 

Ми можемо змінити цю Політику конфіденційності відповідно до чинного 

законодавства в будь-який час, але ми будемо інформувати Користувачів про будь-які 

значні зміни, які мають відповідний вплив на їх конфіденційність, завчасно. Крім того, 

ми опублікуємо змінену Політику конфіденційності на нашому Порталі, де Користувачі 

зможуть перевірити дату останнього оновлення. У випадку, якщо це необхідно, 

залежно від характеру змін, які ми вносимо, ми можемо попросити Користувачів 

надати нам нові згоди. 
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