ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
ОСТАННЄ ПОНОВЛЕННЯ: 25 ТРАВНЯ, 2018 Р.
MoneyGram – це глобальний постачальник послуг з інноваційних грошових переказів і визнаний у
всьому світі як фінансовий зв'язок з друзями та родиною. Це повідомлення про конфіденційність
описує наші правила та політику конфіденційності даних підчас вашої взаємодії з нами. Якщо наша
практика та політика зміняться, ми оновимо це повідомлення про конфіденційність. Інформацію
про те, як ми використовуємо файли cookie, можна знайти тут.
Сфера застосування цього
повідомлення про
конфіденційність
Це повідомлення про
конфіденційність
застосовується під час
користування послугами
MoneyGram у будь-якій точці
світу. Якщо ви живете в США,
перегляньте нашу Заяву про
конфіденційність у США .

Це повідомлення про конфіденційність застосовується під час
користування послугами MoneyGram у будь-якій точці світу.
Наприклад,
це
повідомлення
про
конфіденційність
застосовується, коли ви:
•
•
•
•

користуєтеся послугами MoneyGram безпосередньо або
через наших агентів, мобільні застосунки або веб-сайти;
взаємодієте з MoneyGram в соціальних мережах;
звертаєтеся до центру обслуговування MoneyGram;
подаєте заяву, щоб стати агентом MoneyGram.

Це повідомлення про конфіденційність не стосується політики та
практики компаній, які не пов'язані з MoneyGram. Ми не несемо
відповідальності за політику й практику конфіденційності інших
компаній. Ми не підтримуємо політику та практику інших
компаній, коли подаємо посилання на їх веб-сайт.
Ми свідомо не намагаємося випитувати або отримувати дані від
дітей та неповнолітніх віком до 13 років.

Чому ми збираємо та
обробляємо персональні
дані
Ми збираємо та обробляємо
персональні дані, щоб мати
можливість взаємодіяти з
вами.
Персональні дані, які ми
збираємо
Коли ви взаємодієте з нами,
ми можемо збирати

Ми збираємо та обробляємо персональні та інші дані, щоб мати
можливість керувати нашим бізнесом та надавати наші послуги,
спілкуватися з нашими споживачами, працівниками та агентами,
відповідати на запити та обробляти заявки. Ми збираємо та
обробляємо деякі дані, оскільки цього вимагає від нас закон. Ви
не зобов'язані надавати нам персональні дані, але, якщо ви
відмовитесь, ми не зможемо надавати вам наші послуги,
відповідати на ваші запити або обробляти ваші заявки.
Коли ви взаємодієте з нами, ми можемо збирати персональні
дані, які ідентифікують вас як особу або стосуються вас як
ідентифікованої особи. До персональних даних, які ми збираємо,
належать:
•

ім'я та прізвище;

персональні дані, які
ідентифікують вас як особу.

•
•
•
•

адреса;
номер телефону;
дата народження;
дані для підтвердження вашої особи.

Залежно від того, як ви взаємодієте з нами, ми можемо збирати
додаткові дані, наприклад, країну народження або посвідчення
особи державного зразка. Не надсилайте нам конфіденційні
персональні дані (наприклад, стосовно расової та етнічної
приналежності, політичних поглядів, релігії чи інших переконань,
здоров'я, біометричних або генетичних характеристик,
кримінального минулого чи членства в профспілках, якщо ми
спеціально не просимо про це).
Як ми збираємо персональні
дані
Ми отримуємо персональні
дані безпосередньо від вас
та з інших джерел.

Наші постачальники послуг і ми збираємо персональні дані
різними способами, зокрема:
•

•

Інші дані, які ми збираємо
Ми також можемо збирати
дані, які самі по собі не
ідентифікують вас.

Безпосередньо від вас: коли ви взаємодієте з нами.
Наприклад, ми збираємо персональні дані від вас, якщо
ви користуєтеся нашими послугами, телефонуєте в наш
кол-центр або подаєте заявку, щоб стати агентом. Якщо
ви надаєте дані про когось іншого, ви заявляєте, що маєте
на це дозвіл.
Опосередковано з інших джерел: як-от публічні бази
даних, спільні маркетингові партнери, соціальні медіаплатформи (у тому числі від людей, з якими ви дружите
або іншим чином пов'язані), а також від інших третіх
сторін. Якщо ви підключите свій профіль MoneyGram до
свого облікового запису у соціальних мережах, деякі
персональні дані з вашого облікового запису в соціальній
мережі будуть доступні нам, та можуть містити
персональні дані, які є частиною вашого профілю чи
профілів ваших друзів.

Ми також можемо збирати дані, які самі по собі не
ідентифікують вас. До інших даних, які ми збираємо, належать::
•
•
•
•
•

дані про веб-переглядач та пристрій;
дані про використання мобільного застосунку;
дані, зібрані через файли cookie, піксельні мітки та інші
технології;
демографічні дані та інші дані, надані вами, які не
розкривають вашу особу;
дані, зібрані без розкривання вашої особи.

Ми можемо об'єднувати персональні та інші дані.
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Як ми збираємо інші дані

Ми будемо обробляти такі дані, як персональні, якщо цього
вимагає закон.
Ми збираємо інші дані різними способами, зокрема:
• Через ваш веб-переглядач або пристрій: більшість вебпереглядачів збирають певні дані автоматично через ваш
пристрій, наприклад, адресу вашої точки медіа-доступу
(MAC), тип комп'ютера (Windows або Macintosh), роздільну
здатність екрана, назву та версію операційної системи,
виробника пристрою та модель, мову або веб-переглядач.
Ми використовуємо ці дані, щоб забезпечити належне
функціонування наших послуг.
• Через вашу IP-адресу: IP-адреса (адреса інтернет-протоколу)
є унікальним ідентифікатором, який електронні пристрої
використовують для ідентифікації та зв'язку між собою в
Інтернеті. Ми, , можемо ідентифікувати вашу IP-адресу та
вносити її в наші файли журналів на сервері, коли ви
отримуєте доступ до наших веб-сайтів або мобільних
застосунків, а також часу та сторінок, які ви відвідуєте. Коли
ви відвідуєте наш веб-сайт, ми можемо переглянути IPадресу комп'ютера або пристрою, який ви використовуєте
для підключення до Інтернету. Збирання IP-адрес є
стандартною практикою і автоматично виконується багатьма
веб-сайтами, застосунками та іншими службами. Ми
використовуємо IP-адреси з різних причин, як-от розрахунок
рівнів використання, діагностика проблем із сервером та
адміністрування сервісів.
• Через мобільний застосунок MoneyGram:якщо ви
завантажили та використовуєте мобільний застосунок
MoneyGram,ми можемо відслідковувати та збирати дані про
використання, зокрема, дату та час, коли ваш пристрій
отримує доступ до наших серверів та які дані і файли були
завантажені.
• З вашого фізичного місцезнаходження: ми можемо збирати
дані про фізичне місцезнаходження вашого пристрою,
наприклад, за допомогою супутника, вежі-ретранслятора
оператора мобільного зв'язку або сигналів Wi-Fi. Ми можемо
використовувати
фізичне
місцезнаходження
вашого
пристрою, щоб надати вам персоналізовані послуги та вміст
на основі місцезнаходження. Ми також можемо ділитися
даними про фізичне місцезнаходження вашого пристрою
разом з інформацією про рекламу та іншою інформацією, яку
ми збираємо, з нашими партнерами з маркетингу, щоб вони
могли надати вам більш персоналізований вміст і вивчити
ефективність рекламних кампаній. Ви можете дозволити або
заборонити таке використання та/або спільне використання
даних про місцезнаходження вашого пристрою, але в цьому
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випадку ми та/або наші маркетингові партнери не зможуть
надавати вам персоналізовані послуги та вміст.
Як ми використовуємо
персональні та інші дані
Ми використовуємо
персональні та інші дані для
інтересів нашого законного
бізнесу.

Ми використовуємо персональні та інші дані для інтересів
нашого законного бізнесу, зокрема:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

виконання транзакцій, відповідей на ваші запитання та
надання вам послуг з обслуговування клієнтів;
надсилання повідомлень про транзакції та інших
адміністративних повідомлень;
персоналізації взаємодії при використанні наших послуг;
запрошення вас взяти участь у лотереях, конкурсах та
подібних акціях, а також адміністрування цих операцій,
при цьому можливі додаткові повідомлення про те, як ми
використовуємо та розкриваємо ваші дані;
роботи та розвитку нашого бізнесу (наприклад,
проведення аналізу даних, перевірка нашої діяльності,
розробка нових продуктів, розширення, вдосконалення
та зміна наших послуг, визначення тенденцій
використання, визначення ефективності рекламних
кампаній);
моніторингу та запобігання шахрайству, відмиванню
грошей, зловживанню та іншим фактичним та
потенційним забороненим чи незаконним діям;
відповідності юридичним, аудиторським, нормативним,
страховим, захисним вимогам та вимогам до обробки;
звітування кредитним бюро;
реагування на судові накази та юридичні розслідування;
надсилання маркетингових повідомлень про наші
послуги та послуги інших компаній, зокрема пропозиції,
купони та матеріальні стимули, які, на нашу думку,
можуть вас зацікавити. Ці маркетингові повідомлення
можуть надходити від нас безпосередньо, через
партнерів або третіх сторін, у тому числі наших агентів, які
полегшують виконання транзакції від нашого імені;
дотримання чинних законів, в т. ч. законів, які діють поза
межами вашої країни проживання;
надання відповідей на запити державних та урядових
органів, зокрема органів влади за межами вашої країни
проживання;
співпраці з правоохоронними органами або з інших
юридичних причин
дотримання наших умов;
захисту наших прав, конфіденційності, безпеки, майна
та/або даних наших партнерів, ваших тощо.
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Ми також можемо використовувати дані іншими способами за
вашою згодою або як дозволено або вимагається чинним
законодавством.
Як ми ділимось та
розкриваємо персональні та
інші дані
Ми ділимося та розкриваємо
дані нашим партнерам,
постачальникам та третім
сторонам.

Ми ділимось та розкриваємо дані:
•

•

•

•
•

•

Ми можемо користуватися
послугами третіх сторін для
розміщення реклами
Іноді ми користуємося
послугами третіх сторін для
надання рекламних та
маркетингових повідомлень,
які можуть вас зацікавити.

нашим дочірнім компаніям та партнерам для цілей,
описаних у цьому Повідомленні про конфіденційність
(MoneyGram Payment Services, Inc. є стороною,
відповідальною
за
управління
спільно
використовуваними персональними даними);
нашим постачальникам, які надають нам послуги,
пов'язані з інформаційними технологіями, такі як хостинг
веб-сайтів, аналіз даних, обробка платежів, виконання
замовлень, інформаційні технології та надання
відповідної інфраструктури, обслуговування клієнтів та
доставки електронної пошти;
нашими продавцями, які надають нам послуги, пов'язані
з нашою рекламною діяльністю та кампаніями відповідно
до вашого вибору, включаючи пропонований вам вибір
для такого доступу;
нашими продавцями, які допомагають нам проводити
лотереї, конкурси та інші акції;
вашими зв'язками із соціальними мережами, іншими
користувачами веб-сайтів та провайдерами облікових
записів у соціальних мереж, якщо ви підключили профіль
MoneyGram до свого облікового запису у соціальних
мережах;
іншими третіми сторонами у випадку реорганізації,
злиття, продажу, спільного підприємства, переуступки,
передачі або іншого розпорядження нашим бізнесом,
активами чи акціями або під час будь-яких процедур
банкрутства або інших подібних процедур.

Ми можемо довіряти третім сторонам розміщення реклами про
товари та послуги, які можуть вас зацікавити. Ці компанії можуть
розміщувати або розпізнавати унікальний файл cookie у вашому
веб-переглядачі (в т. ч. піксельні теги). Вони також можуть
використовувати ці технології разом із статистикою користування
Інтернетом, щоб розпізнавати вас на всіх пристроях, якими ви
користуєтесь, наприклад, на мобільному телефоні та ноутбуці.
Щоб отримати додаткові відомості та дізнатись, як відмовитися
від
цих
технологій,
перейдіть
на
сторінкуhttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
та http://www.aboutads.info/. Застосунок AppChoices можна
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завантажити за адресою www.aboutads.info/appchoices, щоб
відмовитися від мобільних застосунків.
Наша інформаційна безпека
Ми прагнемо
використовувати виправдані
організаційні, технічні та
адміністративні заходи для
захисту персональних та
інших даних.
Ваш вибір маркетингової
комунікації
Ви можете контролювати
маркетинговою
комунікацією, яку отримуєте
від нас.

Доступ до ваших
персональних даних
Ви можете отримувати
доступ, змінювати чи
приховувати свої
персональні дані.

Ми використовуємо виправдані організаційні, технічні та
адміністративні заходи для захисту персональних та інших даних.
Пам’ятайте, що жодна система передачі чи зберігання даних не
може гарантувати 100 % безпеку. Якщо у вас є підстави вважати,
що ваша взаємодія з нами більше не захищена, негайно
зв'яжіться з нами.

Ви можете відмовитися від отримання маркетингових
комунікацій від нас:
• оновивши свій вибір у профілі MoneyGram;
• натиснувши посилання "відмовитися від підписки" в
нижній частині маркетингового електронного листа
MoneyGram;
• надіславши текстове або SMS-повідомлення з текстом
"STOP";
• зв'язавшисьзнамизаадресою:
privacyprogramoffice@moneygram.com.
Ми відповімо на ваш запит за першої можливості. Зверніть увагу:
якщо ви відмовляєтеся від отримання наших маркетингових
електронних листів, ми все одно можемо надсилати вам
інформацію про операції або адміністративні повідомлення.
Ви можете переглядати, виправляти, оновлювати, приховувати,
обмежувати або видаляти надані нам персональні дані або
отримати електронну копію ваших персональних даних для
передачі її іншій компанії (у межах, наданих вам відповідним
законодавством
),
зв'язавшись
з
нами
за
адресою:privacyprogramoffice@moneygram.com.
Ми відповімо на ваш запит без зайвої затримки. Для вашого
захисту ми можемо попросити вас підтвердити вашу особу перед
виконанням запиту.
Зверніть увагу: можливо, нам знадобиться зберігати певні дані
для ведення обліку чи дотримання вимог законодавства. Також в
наших базах даних та інших записах, які не будуть вилучені,
можуть знаходитися залишкові дані.

Як довго ми зберігаємо дані
Ми зберігаємо дані лише
протягом необхідного
періоду.

Ми зберігаємо дані протягом часу, необхідного для цілей, для
яких вони були зібрані, або протягом тривалого часу, якщо цього
вимагає чи дозволяє закон. Коли дані вже не потрібні відповідно
до початкового призначення, їх буде видалено відповідно до
наших правил та процедур.
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Юрисдикція та міжнародна
передача даних
Головний офіс компанії
знаходиться в США. Звідси
ми ведемо свою діяльність.
Коли ви взаємодієте з нами,
ваші дані можуть
відправлятися на обробку та
зберігання в іншу країну, в
тому числі, у США.

Наші контакти

Головний офіс компанії MoneyGram знаходиться в США. Звідси
ми ведемо свою діяльність. Взаємодіючи з нами, ви розумієте та
погоджуєтеся, щоваші дані можуть передаватися до іншої країни,
крім вашої, в т. ч. США, для обробки та зберігання. Ви також
розумієте та погоджуєтеся з тим, що правила захисту даних в
інших країнах можуть відрізнятися від правил захисту даних у
вашій країні. За певних обставин суд, правоохоронні органи,
регулюючі органи або органи безпеки в цих інших країнах можуть
мати право на доступ до ваших даних.
Персональні дані, зібрані в Європейському економічному
просторі, контролюєкомпанія MoneyGram International SPRL у
Брюсселі, Бельгія. MoneyGram підтримує адекватні заходи, як-от
Типові договірні положення, затверджені Європейською
Комісією, для міжнародної передачі персональних даних,
зібраних в ЄЕЗ та Швейцарії. Зв'яжіться з нами, щоб отримати
більше інформації.
Загальні вимоги: MoneyGram Payment Systems, Inc. є компанією,
відповідальною за збір, використання та розголошення ваших
персональних даних відповідно до цього Повідомлення про
конфіденційність.
Якщо у вас виникли запитання стосовно цього Повідомлення про
конфіденційність
або
наших
правил
забезпечення
конфіденційності, або ви хочете надати запит на доступ до ваших
даних, зверніться до нашого працівників глобального відділу
захисту даних в privacyprogramoffice@moneygram.com або:
MoneyGram Payment Systems, Inc.
Attn: Global Data Protection Officer
2828 N. Harwood Street
15th Floor
Dallas, TX 75201
USA
У ЄЕЗ: Якщо ви проживаєте у ЄЕЗ і у вас виникли запитання
стосовно цього Повідомлення про конфіденційність або наших
правил забезпечення конфіденційності, або ви хочете надати
запит на доступ до ваших даних, зверніться до нашого
працівників
глобального
відділу
захисту
даних
в
privacyprogramoffice@moneygram.com або:
MoneyGram International SPRL
Attn: EU Data Protection Officer
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Rue des Colonies 11
Brussels 1000
Belgium
Ви також маєте право подати скаргу до контролюючого органу у
вашій країні чи регіоні.
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