
 

Дата: 2021-06-28  

Випуск: 6.0 
 

Правила щодо 
обробки 
персональних 
даних 
 
Головною цінністю для нас в компанії Scania є Повага до особистості. Це та основа, на якій 
ми взаємодіємо з вами як клієнтами, водіями, співробітниками у нашій глобальній 
організації або як з бізнес партнерами чи постачальниками, чи як з відвідувачами наших 
сайтів, приміщень або подій.  
В якості контролера ваших персональних даних виступає Scania CV AB, якщо інше не 
зазначено у положенні про конфіденційність для вашого ринку або послуги, які вказані на 
сайті www.scania.com. 
Ми збираємо ваші персональні дані, коли необхідно: 

 
 Поставити продукти або послуги; 

 Надати підтримку чи допомогу під час використання наших продуктів та послуг; 

 Виконати або відслідкувати зобов’язання за угодами, як своїх, так і ваших; 

 Дотримуватися законодавчих норм та законодавчих вимог від правоохоронних 
органів або інших органів влади; 

 Надавати інформацію про наші продукти або послуги, а також заплановані події; 

 Вдосконалювати якість та розробляти як існуючі, так і нові продукти та послуги, а 
також роботу компанії. 

 
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб обробляти та захищати ваші персональні дані з повагою та 
дотриманням етичних принципів . Інколи ми залучаємо перевірених бізнес партнерів, які 
допомагають нам у розробці та постачанні наших продуктів та послуг. У таких випадках нам 
необхідно ділитися вашими даними, але гарантуємо, що наші бізнес партнери дотримуються 
тих самих зобов’язань, що й ми, та застосовують чесний і відповідальний підхід. 
 
У цьому положенні про конфденційність ми хочемо проінформувати вас, які персональні дані 
ми можемо обробляти, чому ми це робимо та які заходи вживаємо, щоб забезпечити ваші 
права на приватність даних. У разі виникнення запитань або зауважень, ви завжди можете 
зв’язатися з нами тут або звернутися до представника Scania у вашому регіоні.  

 
  

http://www.scania.com/
https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html
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– Поширені запитання 

Чи передає Scania мої дані третім сторонам? 

 
З метою забезпечення найкращих продуктів та послуг ми використовуємо нашу глобальну 
організацію та глобальну мережу, до якої входять партнери, яким ми довіряємо. Це означає, що 
ми можемо – час від часу – ділитися вашими даними (повністю або частково) в  межах TRATON 
Group, до якої входить Scania, а також з бізнес партнерами, з якими співпрацюємо. 
Найпоширеніші приклади включають: 
 

 Коли ви купуєте щось на сайті Scania Webshop, ми ділимося даними з партнерами, які 
обробляють ваші платежі або роблять вам доставку замовлених продуктів або сервісів.   

 Ми можемо обробляти ваші дані в системі інформаційних технологій, які розробляються, 
надаються або виконуються нашими зовнішніми ІТ-партнерами.   

 Ми можемо залучати треті сторони, які допомагають нам в організації подій, у яких ви 
берете участь, щоб забезпечити вас готелем, транспортом, т.д.  

 Коли ви робите дзвінок у cлужбу Технічної Допомоги, ми можемо ділитися вашими 
даними з третіми сторонами, наприклад з компаніями, які надають послуги з 
буксирування транспортних засобів.  

 Коли наш клієнт (ви або ваш роботодавець) ухвалює рішення про залучення третьої 
сторони з надання послуг та, таким чином, гарантує доступ цьому постачальнику, Scania 
буде ділитися персональними даними про водія, транспортний засіб, двигун, напівпричіп 
чи надбудову або інші продукти. 

 Коли ми проводимо наукові дослідження, ми можемо ділитися даними з університетами, 
науково-дослідними закладами або іншими партнерами, яким довіряємо.  

 Якщо ви обираєте прийняти файли cookies третьої сторони, вашими персональними 
даними можуть ділитися з цими третіми сторонами (будь ласка, ознайомтесь з нашою 
Політикою Cookies для докладної інформації про Cookies). 

 
 
У тих випадках, де необхідно ділитися вашими даними з нашими бізнес партнерами, ми 
забезпечуємо, щоб вони ставилися до ваших даних так само чесно та відповідально, як ми.  
Якщо вимагає закон або чинна юридична вимога, ми можемо ділитися вашими даними з 
державними органами. 
 
Якщо ваші даті передаються з ЄС в «третю країну», це виконується із застосуванням 
відповідних механізмів передачі даних та дотриманням відповідних захисних заходів. 
 

Де Scania обробляє мої дані? 

 
Scania є глобальною компанією з операціями в понад 100 країнах світу. Це означає, що ми 
можемо інколи обробляти ваші дані (всі або частково) всередині або за межами Європейського 
Союзу. У цьому випадку ми завжди дотримуємось існуючих норм та забезпечуємо, що з вашими 
даними поводяться у безпечний спосіб. Якщо ваші дані передаються за межі Європейського 
Союзу, це робиться за допомогою договорів по захисту даних.  
У цьому контексті «обробка» означає будь-яка операція або ряд операцій, пов’язаних з 
персональними даними, такими як збирання, запис, організація, структуризація, зберігання, 
адаптація або зміна, витягання, консультація, користування, розкриття через передачу, 
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розповсюдження або інший спосіб із забезпечення наявності, систематизація або 
комбінування, обмеження, видалення або знищення.  

Яким чином ви захищаєте мої дані? 
 

Ми вважаємо своїм зобов’язанням захищати ваші дані, тому використовуємо всі можливі та 
обґрунтовані законодавчі, технічні та організаційні заходи для забезпечення адекватного 
захисту персональних даних. 
 
Наші заходи з безпеки постійно вдосконалюються разом з розвитком наявних продуктів та 
послуг з безпеки даних. 

Як довго ви зберігаєте мої дані? 

Кожна обробка даних має свою специфіку щодо термінів зберігання залежно від юридичної 
бази та/або мети доступу до даних. Тому ми мінімізуємо або видаляємо ваші дані, як тільки в 
них зникне необхідність, щоб: 

 Виконати наші договорні зобов’язання перед вами  

 Виконати мету, з якою збиралися ці дані  

 Виконати наші юридичні зобов’язання  

Будь ласка, перегляньте положення про конфіденційність для ринку та послуг на 
сайті: 

www.scania.com. 
  
Які мої права? 
Право на доступ 

Ви можете запросити витяжку з реєстру, щоб побачити, які ваші персональні дані ми маємо і 
обробляємо. Щойно ми отримаємо підтвердження про вашу ідентифікацію, ми надамо дані вам у 
безпечний спосіб. 

Право на виправлення помилок 

У вас є право оновлювати вашу інформацію, щоб переконатися, що у нас завжди є правильна 
інформація.  

 
Право на видалення даних 
Ви можете, без затримок, видалити ваші дані, за будь-якої умови, які перераховані нижче:   

 Якщо дані більше не потрібні для тієї мети, з якою вони збиралися.  

 Якщо ви заперечуєте проти їх використання та немає жодного іншого юридичного підґрунтя 
для нас їх використовувати. 

 Якщо обробка ваших даних ґрунтується виключно на вашій згоді і ви відкликаєте цю згоду.  

 Якщо видалення вимагається з метою виконання юридичних зобов’язань.  

Право на заперечення 

У вас завжди є можливість заперечити використання ваших даних для прямої розсилки (директ 
маркетинг). Це ваше абсолютне право та означає, якщо ви не хочете отримувати розсилку 
інформації, ми одразу припиняємо використовувати ваші дані для директ маркетингу.  
 
У вас також є право виступити проти будь-якого використання ваших даних, яке ми робимо на 
законній підставі. У цьому випадку ви повинні детально пояснити, проти чого саме ви заперечуєте і 
чому.  
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У такому випадку ми повинні припинити обробку даних або довести наявність достатніх правових 
підстав для обробки даних, які переважають інтереси, права та свободи суб’єкта даних; або 
показати, що наша обробка даних потрібна для встановлення, виконання або захисту законних 
вимог.  

Право на обмеження 

Ви маєте право попросити тимчасове обмеження з приводу використання ваших даних. 
Використання можна обмежити у наступних ситуаціях:  
 

 Коли ви переконані, що ваші дані неправильні і тому ви вимагаєте їх виправити. У цьому разі 
ви можете попросити не використовувати ваші дані на той період, поки ми вносимо 
відповідні зміни.  

 Коли використання даних може бути неправомірним, але ви не хочете, щоб ваші дані були 
видалені, а натомість просите про обмежене використання своїх даних. 

 Коли вам необхідні ваші дані для встановлення, виконання або захисту власних законних 
вимог, навіть якщо нам більше не потрібні ваші дані для використання та обробки.  



 

 

 
Право на перенесення даних 
У вас є право отримати дані, які надали нам, для обробки будь-де. Це право має місце 
тільки у випадках, коли використання нами ваших даних здійснюється на юридичній 
основі, коли ви надали свою згоду на використання даних або підписали з нами контракт.  

Повідомлення про порушення (скарга) 

Якщо ви переконані, що ваші дані використовуються некоректно та порушують чинні 
законодавчі норми, будь ласка повідомте нам про це якомога швидше. У вас також є право 
подати скаргу в орган по нагляду за виконанням законодавчих норм. 

 

До кого можна звернутись у разі виникнення запитань?  

Ви завжди можете зв’язатися з нашим уповноважених представником з питань 
захисту даних в Scania Group або з місцевим представником Scania.  
 
Телефон :  +46 8 553 810 00 
Поштова адреса: Scania CV AB; ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 
Södertälje, Sweden 
 
  



 

 

Дані, які ми 
використовуємо 
Дані, які ми збираємо, залежать від того, яким чином ви пов’язані зі Scania. 

У таблицях нижче ви можете дізнатися детальну інформацію про ті дані, які ми збираємо 
з різною метою.  

Які персональні дані ми використовуємо, якщо ви наш клієнт?  

Коли ви представляєте вашу компанію, нам потрібно обробляти ваші персональні дані з 
цілями, що перераховані нижче.  
Якщо ви фізична особа підприємець, всі дані, які ми використовуємо про вашу компанію, 
стають персональними даними.  
 

Чому ми 
використовуємо ваші 
дані? 

Які категорії персональних даних 
ми використовуємо? 

Законодавче 
підґрунтя 

Щоб створити базу даних 
потенційних клієнтів, 
наприклад за допомогою 
даних від третіх сторін 

 Організаційні дані (такі як назва 
компанії, країни, адреса і телефони 
компанії) 

 Контактна інформація (така як прізвище 
та ім’я, ел.адреса, номер телефону, 
адреса) 

Законодавчі 
норми 

Надати комерційну 
пропозицію 

 Організаційні дані (такі як назва 
компанії, країни, адреса і телефони 
компанії) 

 Контактна інформація 
(така як прізвище та ім’я, ел.адреса, 

номер телефону, адреса)  

 Якщо ви особа підприємець, ми також 
обробляємо фінансові дані, такі як 
кредитний рейтинг 

 Налаштування контактів 

 Покупки та транзакції 

 Показники керування транспортним 
засобом, такі як стиль керування, 
геолокація, години роботи та 
персональні налаштування. 

 Ідентифікаційні дані, наприклад номер 
транспортного засобу, причіпної 
техніки, надбудови, двигуна, а також 
ідентифікаційний номер (ID) водія, IP 
номер, МАС адреса, IT-система та 
ідентифікаційний номер (ID) 
користувача.  

 Експлуатаційні дані з транспортного 
засобу, причіпної техніки, надбудови, 
двигуна та інших продуктів, наприклад 
інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати палива, 
користування гальмами, перемикання 

Законодавчі 
норми 



 

 

передач, використання акумуляторів, 
дані двигуна та коди помилок.  

 

Поставка згідно з угодою  Організаційні дані (такі як назва 

компанії, країни, адреса і телефони 

компанії) 

 Контактна інформація 
(така як прізвище та ім’я, ел.адреса, 

номер телефону, адреса)  

 Якщо ви особа підприємець, ми також 
обробляємо фінансові дані, такі як 
кредитний рейтинг, банкові рахунки та 
платежі, а також інші дані, такі як номер 
угоди,  номер замовлення, інвойси) 

 Показники керування транспортним 
засобом, такі як стиль керування, 
геолокація, години роботи та 
персональні налаштування. 

 Ідентифікаційні дані, наприклад, 
ідентифікаційний номер транспортного 
засобу, напівпричепа/причепа, 
надбудови або двигуна, а також 
ідентифікаційний номер (ID) водія, IP 
номер, МАС адреса, IT-система та 
ідентифікаційний номер (ID) 
користувача.  

 Експлуатаційні показники 
транспортного засобу, причіпної 
техніки, надбудови, двигуна та інших 
продуктів, наприклад інформація з 
компонентів транспортного засобу, 
витрати палива, користування 
гальмами, перемикання передач, 
використання акумулятора, дані 
двигуна та коди помилок.  

 
 
 

Контрактні 
зобов’язання 

Щоб забезпечити 
послуги та підтримку, а 
також відслідковувати 
контрактні зобов’язання 

 Контактна інформація (така ім’я та 
прізвище, ел.адреса, номер телефону, 
адреса).  

 Організаційні дані, такі як назва 
компанії, адреса і номери телефонів 
компанії. 

 Налаштування контактів 

 Покупки та транзакції 

 Поведінка водія за кермом, такі дані як 
стиль керування, геолокація, години 
роботи та персональні налаштування. 

 Ідентифікаційні дані, наприклад номер  
транспортного засобу, причіпної 
техніки, надбудови або двигуна, а також 
ідентифікаційний номер водія (ID), IP 
номер, MAC адреса, IT система та 
ідентифікаційний номер користувача ID. 

Контрактні 
зобов’язання 



 

 

 Експлуатаційні дані транспортного 
засобу, причіпної техніки, надбудови, 
двигуна та інших продуктів, наприклад 
інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати палива, 
користування гальмами, перемикання 
передач, використання акумулятора, 
дані двигуна та коди помилок.  

 
Проінформувати вас про 
продукти та послуги, які 
можуть вас зацікавити 

 

 Контактна інформація (такі як ім’я та 
прізвище, ел.адреса, телефон, адреса)  

 Налаштування контактів 

 Покупки та транзакції 
 Поведінка водія за кермом, такі дані як 

стиль керування, геолокація, години 
роботи та персональні налаштування. 

 Ідентифікаційні дані, наприклад номер  
транспортного засобу, причіпної 
техніки, надбудови або двигуна, а також 
ідентифікаційний номер водія (ID), IP 
номер, MAC адреса, IT система та 
ідентифікаційний номер користувача ID. 

 Експлуатаційні дані транспортного 
засобу, причіпної техніки, надбудови, 
двигуна та інших продуктів, наприклад 
інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати палива, 
користування гальмами, перемикання 
передач, використання акумулятора, 
дані двигуна та коди помилок.  

 

Регулюється 
законодавчими 
нормами про 
маркетинг в 
кожній країні 

 

Відслідковувати нашу 
роботу та дізнаватися, 
чи задоволені ви 
нашими продуктами та 
послугами, 
запрошувати вас 
взяти участь в 
опитуваннях/дослідже
ннях. 
 
 

 Контактна інформація (така як ім’я та 
прізвище, ел.адреса, телефон, 
адреса)  

 Якому способу зв’язку надається 
перевага  

 Закупівлі та транзакції  

 Поведінка водія, такі дані як 
стиль керування, геолокація та 
робочі години  

 Ідентифікаційні дані, наприклад 
ідентифікаційні номер транспортного 
засобу, причіпної техніки, надбудови 
або двигуна, а також ідентифікаційний 
номер водія (ID), IP номер, MAC 
адреса, IT система та 
ідентифікаційний номер користувача 
ID. 

 Експлуатаційні дані транспортного 
засобу, причіпної техніки, надбудови, 
двигуна та інших продуктів, наприклад 
інформація з пристроїв автомобіля, 
витрати пального, користування 
гальмами, перемикання передач, 
використання акумулятора, дані 
двигуна та коди помилок.  

 IP-адреса, операційна система, тип 

Законодавчі 
норми 



 

 

пристрою, назва додатку та версія, 
назва браузеру та ваші відповіді на 
запитання.  

 

Коригування дій   Контактна інформація (такі як ім’я та 
прізвище, ел.адреса, телефон, 
адреса)  

 Адреса доставки 

 Закупівлі та транзакції  

 Поведінка водія, такі дані як 
стиль керування, геолокація та 
робочі години та персональні 
налаштування. 

 Ідентифікаційні дані, наприклад 
ідентифікаційні номер транспортного 
засобу, причіпної техніки, надбудови 
або двигуна, а також ідентифікаційний 
номер водія (ID), IP-номер, MAC-
адреса, IT-система та 
ідентифікаційний номер користувача.   

 Експлуатаційні дані транспортного 
засобу, причіпної техніки, надбудови, 
двигуна та інших продуктів, 
наприклад інформація з пристроїв 
автомобіля, витрати палива, 
користування гальмами, 
перемикання передач, використання 
акумулятора, дані двигуна та коди 
помилок. 

 Системи записів з нашої ІТ-системи 

  

Законодавчі 
норми 
Контрактні 
зобов’язання 

Аналізувати, 
покращувати якість та 
розробляти продукти, 
послуги та нашу 
організацію  

 Контактна інформація (такі як ім’я та 
прізвище, ел.адреса, телефон, 
адреса)  

 Адреса доставки 

 Закупівля та транзакції 

 Фінансові дані, такі як кредитні 
ставки, банківські рахунки та 
оплати, а також контрактні дані, 
такі як номер контракту, номер 
замовлення, інвойси.  

 Поведінка водія, такі дані як 
стиль керування, геолокація, 
робочий час та пріоритетні 
налаштування.  

 Ідентифікаційні дані, наприклад 
ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, причіпної 
техніки, надбудови або двигуна, а 
також ідентифікаційний номер водія,  
IP номер, MAC адреса, IT-система та 
ідентифікаційний номер користувача.  

 Експлуатаційні дані вантажівки, 
причіпної техніки, надбудови, двигуна 
та інших продуктів, наприклад, 
інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати 

Законодавчі норми 



 

 

палива, користування гальмами, 
перемикання передач, використання 
акумулятора, дані двигуна та коди 
помилок.  

 Системи записів з нашої ІТ-системи 

 Відповіді на питання опитувань. 
 

Відповідати 
законодавчим 
зобов’язанням та 
легальних запитів від 
уповноважених 
юридичних установ та 
інших організацій   

 Контактна інформація (такі як ім’я та 
прізвище, ел.адреса, телефон, 
адреса)  

 Адреса доставки 

 Закупівлі та транзакції  

 Фінансові дані, такі як кредитні 
ставки, банківські рахунки та 
оплати, а також контрактні дані, 
такі як номер контракту, номер 
замовлення, інвойси.  

 Поведінка водія, такі дані як 
стиль керування, геолокація, 
робочий час та пріоритетні 
налаштування.  

 Ідентифікаційні дані, наприклад 
ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, причіпної 
техніки, надбудови або двигуна, а 
також ідентифікаційний номер водія, 
IP номер, MAC адреса, IT-система та 
ідентифікаційний номер користувача  

 Експлуатаційні дані вантажівки, 
причіпної техніки, надбудови, двигуна 
та інших продуктів наприклад, 
інформація з компонентів, витрати 
пального, користування гальмами, 
перемикання передач, використання 
акумулятора, дані двигуна та коди 
помилок.  

 Системи записів з нашої ІТ-системи 

Законодавчі норми 

Забезпечити вас 
інформацією відповідно 
до запиту та про 
відповідні оновлення 

 Контактна інформація (такі як ім’я та 
прізвище, ел.адреса, телефон, 
адреса)  

 Ідентифікаційні дані, наприклад 
ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, причіпної 
техніки, надбудови або двигуна, а 
також ідентифікаційний номер водія, 
ІР номер, МАС адреса, IT система та 
ідентифікаційний номер користувача. 

 Геолокація 
 Експлуатаційні дані транспортного 

засобу, причіпної техніки, надбудови, 
двигуна та інших продуктів, 
наприклад інформація з компонентів, 
витрати палива, користування 
гальмами, перемикання передач, 
використання акумуляторів, дані 
двигуна та коди помилок. 

 Системи записів з нашої IT-системи 

Законодавчі норми 



 

 

 
Відслідковувати 
контрактні 
зобов’язання перед 
клієнтом  

 Поведінка водія, наприклад стиль 
керування транспортним засобом, в 
тому числі геолокація та години роботи.  

 Ідентифікаційні дані,  
наприклад Ідентифікаційний Номер 
Транспортного Засобу, IP номер, MAC 
адреса, ID номер водія, ID номер 
користувача системи. 

 Експлуатаційні дані транспортного 
засобу  
наприклад інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати 
пального, користування гальмами, 
перемикання передач, користування 
акумуляторами, дані двигуна, коди 
помилок.  

 Система записів з наших IT-систем 

 

Законодавчі 
норми 

Забезпечити участь у 
змаганнях водіїв 

 Контактна інформація (така як ім’я та 
прізвище, ел.адреса, номер телефону, 
адреса)  

 Ваш Вік  

 Ваша Мова 

 Назва Компанії, в якій ви працюєте 

Згода 

Забезпечити технічну 
підтримку на дорозі 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер телефону, 
адреса)  

 Організаційні дані такі як назва 
компанії, країни, адреса та телефон 
компанії  

 Ідентифікаційний Номер транспортного 
засобу  

 Опис аварійного випадку, в тому числі 
будь-які фізичні пошкодження та 
потреба у медичні допомозі  

 Географічне місцезнаходження 

 Дані транспортного засобу для 
дистанційної діагностики 

 

Законодавчі 
норми 

Аналізувати, 
вдосконалювати якість 
та розвивати наші 
продукти та послуги, 
також організаційні 
процеси  
 
 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер телефону, 
адреса) 

 Дані про компанію (такі як назва 
компанїі, країна, адреса та номер 
телефону) 

 Поведінка водія, наприклад стиль 
керування транспортним засобом, в 
тому числі геолокація, години роботи та 
персональні налаштування 

 Ідентифікаційні дані,  
наприклад ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, IP номер, MAC 
адреса, ID номер водія  

Законодавчі 
норми 



 

 

 Експлуатаційні дані транспортного 
засобу наприклад інформація з 
компонентів транспортного засобу, 
витрати пального, користування 
гальмами, перемикання передач, 
користування акумуляторами, дані 
двигуна, коди помилок  

 Випадки невідкладної технічної 
допомоги 

 
Відповідати 
законодавчим 
зобов’язанням та 
юридичним запитам від 
уповноважених установ 
та інших організацій  

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер телефону, 
адреса)  

 Адреса доставки 

 Закупівлі та транзакції 

 Фінансові дані, такі як кредитний 
рейтинг, банківські рахунки та 
оплати, а також відповідні контрактні 
дані, такі як номер контракту, номер 
замовлення, інвойси. 

 Поведінка водія, наприклад стиль 
керування транспортним 
засобом, в тому числі геолокація, 
години роботи та пріоритетні 
налашутвання. 

 Ідентифікаційні дані,  
наприклад ідентифікаційні 
номери транспортного засобу, IP 
номер, MAC адреса, IT-система, 
ID номер водія  

 Експлуатаційні дані 
транспортного засобу наприклад 
інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати 
пального, користування 
гальмами, перемикання передач, 
використання акумулятора, дані 
двигуна. 

Юридичні 
зобов’язання та 
законодавчі норми  

Надавати вам 
інформацію згідно з 
запитом та відповідні 
оновлення  

 Контактна інформація (така як ім’я та 
прізвище, ел.адреса, номер телефону та 
адреса) 

 Ідентифікаційні дані,  
наприклад ідентифікаційні 
номери транспортного засобу, IP 
номер, MAC адреса, IT-система, 
ID номер водія  

 Геолокація 

 Експлуатаційні дані транспортного 
засобу наприклад інформація з 
компонентів транспортного засобу, 
витрати пального, користування 
гальмами, перемикання передач, 
використання акумулятора, дані 
двигуна. 

Законодавчі 
норми/ 
Регулюється 
законодавчими 
нормами про 
маркетинг в 
кожній країні 
 



 

 

Які персональні дані ми використовуємо, якщо ви водій? 

Існує три основні способи, коли ви взаємодієте зі Scania як водій/оператор.  

Ви керуєте транспортним засобом Scania або управляєте машинним механізмом, на 
якому встановлено продукт Scania.  

Ми збираємо різні види операційних даних з транспортного засобу, двигуна, причіпної 
техніки, надбудови та інших продуктів, які продаємо, такі дані як витрати палива, стиль 
керування, геолокація, коди помилок, т.д. Це все переходить у категорію персональних 
даних, якщо ми можемо визначити, хто сидить за кермом транспортного засобу або 
управляє машинним механізмом. 

 
Ми використовуємо ці дані, для того, щоб: 

 Надавати послуги, які замовив клієнт – більше інформації про обробку даних 
можна знайти у відповідному розділі Описи Послуг.  

 За проханням надати послуги інформаційно-розважальної системи  

 Виконувати дистанційну діагностику, а також планувати візит на сервісну станцію 
для ремонту чи обслуговування.  

 Надавати підтримку 

 Виконувати контрактні зобов’язання  

 Досліджувати, аналізувати, покращувати якість та розвивати існуючі та нові 
продукти, а також послуги та нашу організацію.   

 Відповідати законодавчим зобов’язанням та вимогам згідно з юридичними 
запитами та вимогами. 

 Інформувати вас про відповідні оновлення.  
 
Дані, які ми збираємо, надаються або роботодавцем, або беруться з транспортного 
засобу, двигуна, причіпної техніки, надбудови або інших продуктів або із нашої ІТ-системи, 
яку ви використовуєте.  
 
Ви берете участь у змаганнях водіїв, які організовує Scania  
Якщо ви вирішили взяти участь у змаганнях водіїв, які організовує Scania, нам потрібно 
зібрати деякі ваші персональні дані – наприклад ваше ім’я, прізвище та контактну 
інформацію – для того, щоб була можливість працювати з вашою реєстрацією та участю у 
конкурсі. Ці дані надаються безпосередньо вами.  
 
Якщо сталася аварійна ситуація на дорозі та ви викликали технічну допомогу Scania 
Assistance 
У разі виникнення аварійної ситуації на дорозі і ви обрали нас для виклику технічної 
підтримки, нам потрібно отримати ваші персональні дані для того, щоб ідентифікувати вас, 
зрозуміти дорожню ситуацію, надати підтримку та зв’язатися з вами, щоб постійно 
надавати інформацію про ваш випадок.  
 

Чому ми 
використовуємо 
ваші дані? 

Які категорії персональних даних 
ми використовуємо? 

Законодавче 
підґрунтя 

Щоб виконати наші 
контрактні 
зобов’язання, такі як:  
 

 Надати послуги, які 
запросив клієнт або 
роботодавець  

 

 На прохання надати 
послуги 
інформаційно-

 Поведінка водія, наприклад стиль 

керування транспортним засобом, в 

тому числі геолокація, години роботи 

та пріоритетні налаштування.  

 Ідентифікаційні дані,  
наприклад Ідентифікаційний Номер 
Транспортного Засобу, причіпної 
техніки, надбудови або двигуна, а 
також ідентифікаційний номер водія, 
IP номер, MAC адреса, IT-система, ID 
номер користувача. 

Законодавчі 
норми 



 

 

розважальної 
системи, 
встановленої на 
борту транспортного 
засобу  

 

 Виконати 
дистанційну 
діагностику, а також 
план з ремонту та 
обслуговування 

 

 Надати підтримку 
 

 Відслідковувати 
контрактні 
зобов’язання 
перед клієнтом 

 

 Експлуатаційні дані транспортного 
засобу, причіпної техніки, надбудови, 
двигуна та інших продуктів, 
наприклад інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати 
пального, користування гальмами, 
перемикання передач, використання 
акумуляторів, дані двигуна, коди 
помилок. 

 Система записів з наших IT-
систем 

 

Відслідковувати 
контрактні 
зобов’язання клієнта  

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Контактні дані 

 Закупівлі та транзакції 

 Поведінка водія, наприклад 
стиль керування 
транспортним засобом,  
геолокація, години роботи та 
пріоритетні налаштування. 

 Ідентифікаційні дані,  
наприклад ідентифікаційний 
номер транспортного засобу, 
причіпної техніки, надбудови, 
або двигуна, а також  ID номер 
водія , IP номер, MAC адреса, 
IT-система та ідентифікаційний 
номер користувача.  

 Експлуатаційні дані 
транспортного засобу, 
причіпної техніки, надбудови, 
двигуна та інших продуктів,  
наприклад інформація з 
компонентів транспортного 
засобу, витрати пального, 
користування гальмами, 
перемикання передач, 
використання акумуляторів, 
дані двигуна, коди помилок 

 Система записів з наших IT-
систем 

Законодавчі норми 

Обробляти дані для 
участі у змаганнях 
водіїв 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Ваш вік 

 Мова 

 Назва компанії роботодавця 

Згода 



 

 

 Поведінка водія, наприклад 
стиль керування 
транспортним засобом,  
геолокація, години роботи та 
пріоритетні налаштування. 

 Ідентифікаційні дані,  
наприклад ідентифікаційний 
номер транспортного засобу, 
причіпної техніки, надбудови, 
або двигуна, а також  ID номер 
водія , IP номер, MAC адреса, 
IT-система та ідентифікаційний 
номер користувача.  

 Експлуатаційні дані 
транспортного засобу, 
причіпної техніки, надбудови, 
двигуна та інших продуктів,  
наприклад інформація з 
компонентів транспортного 
засобу, витрати пального, 
користування гальмами, 
перемикання передач, 
використання акумуляторів, 
дані двигуна, коди помилок. 

Надавати технічну 
допомогу на дорозі 

 Контактна інформація про 
організацію (така як назва компанії, 
країна, ім’я, адреса, номер телефону) 

 Ідентифікаційні дані, наприклад, 
ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, причпної 
техніки, надбудови або двигуна, а 
також ідентифікаційний номер водія, 
ІР номер, МАС адреса, ITсистема та 
ID користувача. 

 Реєстраційний номер (номерний 
знак) 

 Опис аварійної ситуації, в тому числі 
будь-які фізичні ушкодження та 
потреба у медичній допомозі 

 Географічне положення 

 Дані про транспортний засіб для 
дистанційної діагностики 

 Аудіо або відео записи дзвінка 

Законодавчі норми 

Здійснити 
коригувальні дії 
     

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер телефону, 
адреса)  

 Адреса доставки 

 Закупівлі та транзакції 

 Поведінка водія, такі дані як стиль 
керування, геолокація, робочі години, 
персональні налаштування 

 Ідентифікаційні дані, наприклад 
ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, причіпної 
техніки, надбудови або двигуна, а 
також  ідентифікаційний номер водія, 

Законодавчі норми/ 
Контрактні 
зобов’язання 



 

 

IP номер, MAC адреса, IT-система, ID   
користувача.  

 Експлуатаційні дані вантажівки, 
причіпного обладнання, надбудови, 
двигуна та інших продуктів, 
наприклад інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати 
палива, користування гальмами, 
використання акумуляторів, дані 
двигуна, коди помилок. 

 Записи з наши IT-систем. 

Аналізувати, 
покращувати якість 
та розробляти 
продукти, сервіси та 
нашу організацію 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Дані про компанію (такі як, назва 
компанії, країни, адреса компанії, 
номер телефону) 

 Поведінка водія, такі як стиль 
керування ТЗ, геолокація, робочі 
години та персональні 
налаштування 

 Ідентифікаційні дані, наприклад, 
ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, причіпного 
обладнання, надбудови або 
двигуна, а також ID номер водія, IP 
номер, MAC адреса, IT-система та 
ID користувача. 

 Експлуатаційні дані з 
транспортного засобу, причіпного 
обладнання, надбудови, двигуна та 
інших продуктів, наприклад 
інформація з компонентів ТЗ, 
витрати палива, користування 
гальмами, перемикання передач, 
використання акумуляторів, дані 
двигуна, коди помилок 

 Аварійні випадки 
 Відповіді на питання опитувань. 
 Місцезнаходження 
 Записи з наших IT-систем 
 

Законодавчі 
норми  

Щоб відповідати 
законодавчим 
зобов’язанням та 
законодавчим 
запитам від 
правоохоронних 
органів та інших 
відомств 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Адреса доставки 
 Поведінка водія, такі як стиль 

керування ТЗ, геолокація, робочі 
години та персональні 
налаштування 

 Ідентифікаційні дані, наприклад, 
ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, причіпного 
обладнання, надбудови або 
двигуна, а також, ID номер водія, IP 
номер, MAC адреса, IT-система та 
ID користувача. 

 Експлуатаційні дані з 

Законодавчі 
норми або 
законодавчі 
зобов’язання 



 

 

транспортного засобу, причіпного 
обладнання, надбудови, двигуна та 
інших продуктів, наприклад 
інформація з компонентів ТЗ, 
витрати палива, користування 
гальмами, перемикання передач, 
використання акумуляторів, дані 
двигуна, коди помилок. 

 Записи з наших IT-систем. 
Надавати 
інформацію згідно з 
вашим запитом та 
відповідними 
оновленнями 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Ідентифікаційні дані, наприклад, 
ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, причіпного 
обладнання, надбудови, або 
двигуна, а також ID номер водія, IP 
номер, MAC адреса, IT-система та 
ID користувача. 

 Експлуатаційні дані з 
транспортного засобу, причіпного 
обладнання, надбудови, двигуна та 
інших продуктів, наприклад 
інформація з компонентів ТЗ, 
витрати палива, користування 
гальмами, перемикання передач, 
використання акумуляторів, дані 
двигуна, коди помилок 

 Геолокація 

Законодавчі 
норми/ 
Регулюється 
законодавчими 
нормами про 
маркетинг в 
кожній країні 

 



 

 

Контролювати наші 
показники та рівень 
задоволеності 
нашими продуктами 
та послугами, в тому 
числі ваша участь у 
дослідженнях та 
опитуваннях  

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Дані про компанію (такі як назва 
компанії, країна, адреса та номер 
телефону) 

 Яким контактам надаєте перевагу 

 Закупівлі та транзакції 

 Поведінка водія, наприклад 
стиль керування 
транспортним засобом, в тому 
числі геолокація, години 
роботи та персональні 
налаштування. 

 Ідентифікаційні дані,  
наприклад ідентифікаційний 
номер транспортного засобу, 
причіпного обладнання, 
надбудови, або двигуна, а 
також ID номер водія,  IP 
номер, MAC адреса, IT-система 
та номер користувача. 

 Експлуатаційні дані 
транспортного засобу, 
причіпного обладнання, 
надбудови, двигуна та інших 
продуктів, наприклад 
інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати 
пального, користування 
гальмами, перемикання 
передач, користування 
акумуляторами, дані двигуна, 
коди помилок 

 IP адреса, операційна система, тип 
пристрою, назва додатку та версія, 
назва браузеру та версія та ваші 
відповіді на питання дослідження 
або опитування  

 Місцезнаходження 

 

Законодавчі 
норми 



 

 

Надати комерційну 
пропозицію 
клієнту/вашому 
роботодавцю  

 Поведінка водія, наприклад 
стиль керування транспортним 
засобом, в тому числі 
геолокація, години роботи та 
персональні налаштування. 

 Ідентифікаційні дані,  
наприклад ідентифікаційний 
номер транспортного засобу, 
причіпного обладнання, 
надбудови, або двигуна, а також 
ID номер водія,  IP номер, MAC 
адреса, IT-система та номер 
користувача. 

 Експлуатаційні дані 
транспортного засобу, 
причіпного обладнання, 
надбудови, двигуна та інших 
продуктів, наприклад 
інформація з компонентів 
транспортного засобу, витрати 
пального, користування 
гальмами, перемикання 
передач, користування 
акумуляторами, дані двигуна, 
коди помилок. 

Законодавчі 
норми 

 

Які персональні дані ми використовуємо про вас як співробітника компанії?  

Коли подаєте заявку на вакансію в Scania, ми просимо надати персональні дані для того, 
щоб взяти в роботу вашу заявку, наприклад контактну інформацію, довідкову інформацію, 
таку як дані про попередні місця роботи, освіта, сертифікати.   
 
Під час вашої роботи в Scania ми використовуємо ваші персональні дані для того, щоб:  

 Адмініструвати вашу трудову діяльність  

 Виконувати наші юридичні зобов’язання як роботодавця 

 Виконувати норми закону, а саме:  
o Управляти, планувати та оцінювати роботу  
o Захищати працівників компанії та активи  
o Зв’язуватися та інформувати працівників  
o Бути прозорими для власників та широкого загалу 

 
Після того, як ви залишили компанію, ми використовуємо обмежений обсяг інформації, 
щоб виконати наші юридичні зобов’язання, наприклад для надання даних за період вашої 
роботи. 
 

Чому ми 
використовуємо 
ваші дані? 

Які категорії персональних даних 
ми використовуємо? 

Законодавче 
підґрунтя 

Адміністрування 
штату співробітників 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Дані про працевлаштування (Трудовий 
договір, Ідентифікаційний номер, 
Фотографії) 

 Фінансова інформація (зарплатня, 
податки, витрати, час звітів, 

Законодавчі норми 



 

 

номер банківського рахунку, т.д.) 
 

Виконувати 
законодавчі 
зобов’язання 
(наприклад, для 
звітності в 
адміністративні 
органи, інформування 
про неправомірні дії, 
документація 
відновлення, для 
відповідності 
колективним угодам, 
т.д.) 
Та відповідати 
юридичним запитам 
від уповноважених 
установ та інших  
інших організацій 
 
 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Дані про працевлаштування (Трудовий 
договір, Ідентифікаційний номер, 
Фотографії) 

 Громадянство 
 Дата народження 
 Реєстрація ліцензії 
 Фінансова інформація (зарплатня, 

податки, витрати, часові звіти, 
номер банківського рахунку, т.д.) 

 Членство в професійних спілках* 
(щоб заповнити колективний 
договір дані збираються при 
необхідності) 

 Доступ до журналу записів з ІТ-систем 
та систем входу  

 IT-logs з програм та послуг мережі  

 Відеоспостереження з камер та 
зображення. Звіти про порушення 
безпеки 

Законодавчі 
зобов’язання або 
законодавчі 
норми  
 

Планування та 
відслідкування 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Дані про працевлаштування (Трудовий 
договір, Ідентифікаційний номер, 
Фотографії) 

 Організаційна інформація (місце 
роботи, центр витрат, прямий 
керівник, т.д.)  

 Оцінка роботи 

 Плани на розвиток 

Законодавчі норми 

Забезпечення 
доступу до IT-систем 
та вдосконалення 
наших систем 
 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Дані про працевлаштування (Трудовий 
договір, Ідентифікаційний номер, 
Фотографії) 

 Персональні налаштування 
користувача в системах  

 Реєстраційні записи в наших 
системах 

Законодавчі норми 

Безпека в екстрених 
випадках 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Дані про працевлаштування (Трудовий 
договір, Ідентифікаційний номер, 
Фотографії) 

 Найближчі родичі 

 Громадянство 

 Дата народження 

Законодавчі норми  
або захист життя  

Захист наших 
співробітників та 
активів компанії 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

Законодавчі норми 



 

 

 Дані про працевлаштування (Трудовий 
договір, Ідентифікаційний номер, 
Фотографії) 

 Доступ до журналу записів з ІТ-систем 
та систем входу  

 IT-logs з програм та послуг мережі  

 Відеоспостереження з камер 

 Звіти про порушення безпеки 

 Звіти про порушення посадових 

обов’язків або встановленої 

дисципліни. 

Передача 
персональних даних 
за межі компанії, 
щоб надати вам 
можливість 
виконувати ваші 
робочі зобов’язання 

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Дані про працевлаштування (Трудовий 
договір, Ідентифікаційний номер, 
Фотографії) 

 Реєстрація ліцензії 
 Персональні дані, вказані в договорах 

 Зображення, відео- та аудіо- файли  

Законодавчі норми 

Аналізувати, 
вдосконалювати 
якість та 
розробляти 
продукти, послуги 
та нашу організацію  

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

 Дані про працевлаштування (Трудовий 
договір, Ідентифікаційний номер, 
Фотографії) 

 Громадянство  

 Дата народження  

 Реєстрація ліцензії  

 Інформація про організацію (місце 
роботи, стаття витрат, прямий 
керівник, тощо )  

 Доступ до журналу записів з ІТ-систем 
та систем входу  

 IT-logs з програм та послуг 
мережі 

 Інформація про компанію (місце 
роботи, стаття витрат, прямий 
керівник, т.д.) 

 Оцінка робочої діяльності. Плани 
розвитку. 

 

Законодавчі норми 

Забезпечити 
інформацією 
відповідно до 
запиту та недавні 
оновлення    

 Контактна інформація (така як ім’я, 
прізвище, ел.адреса, номер 
телефону, адреса) 

Законодавчі норми 

Дотримуватися 
ліцензій програм з 
відкритим кодом 

 Контактна інформація учасника 
(така як ім’я, ел.адреса, номер 
телефону, адреса 

Контрактні зобов’язання   

 

Які персональні дані ми використовуємо від вас, якщо ви наш бізнес 

партнер/постачальник?  

Якщо ви працюєте представником постачальника, який надає продукти та послуги для 
Scania, ми використовуємо обмежений обсяг ваших персональних даних, наприклад, 



 

 

контактну інформацію та ідентифікаційні дані. Вони використовуються, щоб оцінити вашу 
пропозицію, для роботи з контрактом та надати вам доступ до відповідних ІТ-систем.   
 

Чому ми 
використовуємо 
ваші дані? 

Які категорії персональних даних 
ми використовуємо? 

Законодавче 
підґрунтя 

Оцінити пропозицію 
від вас або вашого 
роботодавця, або 
оцінити нового 
бізнес партнера, в  
обох випадках це 
включає перевірку 
репутації  
 
 

 Контактна інформація (такі дані як 
ім’я та прізвище, ел.пошта, номер 
телефону, адреса)  

 Дані про компанію (назва компанії, 
країна, адреса та номер телефону) 

 Якщо ви фізична особа підприємець, 
ми також використовуємо фінансові 
дані, такі як кредитний рейтинг та ціни 

 Перевірка репутації (такі як 
персональні або професійні умови та 
характеристики, фінансові дані, 
зв’язки з урядовими особами та – 
якщо це юридично дозволено -  
можливі кримінальні провадження. 

Законодавчі 
норми 

Виконувати 
контракти з вами 
або вашим 
роботодавцем 

 Контактна інформація (така як ім’я та 
прізвище, номер телефону, адреса)  

 Організаційні дані, такі як назва 
компанії, адреса і номери телефонів 
компанії  

 Якщо ви фізична особа підприємець, 
ми також використовуємо фінансові 
дані, такі як кредитний рейтинг, 
банківські реквізити, платежі 

 

Контрактні 
зобов’язання 

Законодавчі 
норми 

Забезпечити доступ 
до наших ІТ-систем 

 Контактна інформація (така як ім’я та 
прізвище, номер телефону, адреса)  

 Ідентифікація користувача  

 Налаштування мови в системах 

 Журнал ваших дій в наших IT-
системах 

 

Законодавчі 
норми 

Зв’зок та 
комунікації з вами 
або вашим 
роботодавцем 

 Контактна інформація (така як ім’я та 
прізвище, номер телефону, адреса)  

 Організаційні дані, такі як назва 
компанії, країни, адреса і номери 
телефонів компанії та бізнес номер 
організації. 

 

Законодавчі 
норми 

Аналізувати, 
покращувати якість 
та розробляти 
продукти, послуги та 
нашу організацію  

 Контактна інформація (така як ім’я та 
прізвище, номер телефону, адреса)  

 Організаційні дані, такі як назва 
компанії, країна, адреса компанії, 
номер телефону та номер бізнес 
організації.  

 Якщо ви фізична особа підприємець, ми 
також використовуємо фінансові дані, 
такі як кредитний рейтинг, банківські 
реквізити, платежі 

 Журнали вашого користування 
наших систем.  

Законодавчі норми 



 

 

Виконувати 
юридичні 
зобов’язання та 
запити від 
уповноважених 
установ та інших 
органів.  

 Контактна інформація (така як ім’я та 
прізвище, номер телефону, адреса)  

 Організаційні дані, такі як назва 
компанії, країна, адреса компанії, номер 
телефону та номер бізнес організації.  

 Фінансові дані, такі як кредитний 
рейтинг, банківські реквізити, платежі, а 
також дані про контракт, такі як номер 
контракту, номер замовлення, інвойси. 

 Громадянство 

 Дата народження 

 Реєстрація ліцензії 

 Журнал ваших дій в наших IT-
системах 

 IT-logs з програм та послуг мережі 

 

Законодавчі норми 

Або законодавчі 
зобов’язання 

Забезпечити вас 
інформацією 
відповідно до запиту 
та про недавні 
оновлення    

 Контактна інформація (така як ім’я 
та прізвище, номер телефону, 
адреса)  

Законодавчі 
норми/ 
Регулюється 
законодавчими 
нормами про 
маркетинг в 
кожній країні 
 

Дотримуватися 
ліцензій програм з 
відкритим кодом 
 

 Контактна інформація учасника (така як 
ім’я, ел.адреса, номер телефону, адреса 

Контрактні 
зобов’язання   

 
  



 

 

Які персональні дані ми використовуємо про вас в якості відвідувача? 

Коли ви відвідуєте наші приміщення або події, ми обробляємо ваші дані, щоб 
мати змогу виконувати мету вашого візиту та зробити візит успішним і 
безпечним. Дані можуть включати контактну інформацію та номер 
посвідчення водія, а також надання переваги у харчування та іншу 
інформацію, необхідну для поїздки.  

 
Виконати мету 
Вашого візиту на 
Scania 

 Контактна інформація (такі як ім’я та 

прізвище, ел.адреса, номер телефону, 

адреса) 

 Інформація по супутніх осіб (така як імя 

та прізвище, ел.адреса, номер 

телефону, адреса, вік) 

 Інформація про компанію (така як назва 

компанії, країна, адреса, номер 

телефону та номер бізнес організації 

 Мова 

 Надання переваги у харчуванні 

 Інформація про подорож та проживання 

 Посвідчення водія 

 Деталі про приймаючу сторону 

Законодавчі норми 

Для захисту наших 
відвідувачів та 
активів нашої 
компанії 

 Контактна інформаця (така я ім’я та 

прізвище, ел. адреса, номер телефону, 

адреса) 

 Журнал реєстрації доступу з IT-систем 

та систем входу 

 IT-logs з програм та послуг мережі 

 Дані з камер спостережень 

 Звіти про порушення безпеки 

 Дані про здоров’я 

Законодавчі норми 

Для аналізу, 
покращення якості 
та розвитку 
продуктів, послуг та 
нашої організації 

 Контактна інформація (така як, ім’я та 

прізвище, ел.пошта, номер телефону, 

адреса) 

 Інформація по супутніх осіб (така як ім’я 

та прізвище, ел.адреса, номер 

телефону, адреса, вік) 

 Дані про компанію (такі як назва, країна, 

адреса, номер телефону, номер бізнес 

організації) 

 Мова 

 Деталі про поїздку та проживання 

 Посвідчення водія 

 Деталі про приймаючу сторону 

Законодавчі норми 

Щоб відповідати 
юридичним 
зобов’язанням та 
запитам з боку 

 Контактна інформація (така як, ім’я та 

прізвище, ел.пошта, номер телефону, 

адреса) 

Законодавчі вимоги 
або норми 



 

 

правових органів та 
інших 
уповноважених 
структур. 

 Інформація по супутніх осіб (така як ім’я 

та прізвище, ел.адреса, номер 

телефону, адреса, вік) 

 Дані про компанію (такі як назва, країна, 

адреса, номер телефону, номер бізнес 

організації) 

 Мова 

 Деталі про поїздку та проживання 

 Посвідчення водія 

 Деталі про приймаючу сторону 

Щоб забезпечити 
вас відповідною 
інформацією, 
послугами та 
оновленнями, в тому 
числі інтернет-
трансляції, щорічні 
звіти. 

 Контактна інформація (така як, ім’я та 

прізвище, ел.пошта, номер телефону, 

адреса) 

 Дані про компанію (такі як назва, країна, 

адреса, номер телефону, номер бізнес 

організації) 

 Мова 

Законодавчі 
норми/ 
Регулюється 
законодавчими 
нормами про 
маркетинг в 
кожній країні 
 

 

Коли ви відвідуєте наші вебсайти, ваш браузер надає нам деяку інформацію, яка 
дозволяє зрозуміти, як саме ви користуєтесь вебсайтами, наприклад, ви 
використовуєте комп’ютер чи мобільний телефон, з якої частини світу чи регіону 
ви заходите, яким браузером користуєтесь. Ці дані допомагають нам адаптувати 
наші вебсайти та покращити ваш досвід користування браузером. В 
налаштуваннях конфіденційності вашого браузеру, ви можете вирішити, якою 
саме інформацією ви ділитеся з нами.  
 
Ми використовуємо обмежену кількість cookies, які допомагають зрозуміти, як ви 
використовуєте наші веб сайти, більш детальну інформацію про використання 
cookies дивіться за посиланням cookie policy 
 

Чому ми 
використовуємо 
ваші дані? 

Які категорії персональних даних 
ми використовуємо? 

Законодавче 
підґрунтя 

Оцінити 
користування 
вебсайтом та 
покращити наш 
вебсайт 
 
 

 IP-адреса  

 Налаштування браузера  

 Тип пристрою, що використовується 

для доступу на сайт  

 Сфери інтересів 

Законодавчі норми 

Покращити роботу 
браузера 

 IP-адреса 

 Тип браузеру та версія  

 Операційна система 

 Дата і час вашого візиту  

 URL сайту 

 Країна входу 
 

Законодавчі норми 

 
 
 
 



 

 

Які дані ми обробляємо про вас, як члена суспільства? 
 
Scania розробляє системи, щоб допомагати водіям, а також для безпілотних транспортних 
засобів, без водія. В рамках цієї дослідної роботи, наші транспортні засоби оснащені 
датчиками, такими як камери, які можуть, зокрема, зафіксувати ваше зображення або 
номерний знак, коли ви проїжджаєте повз. Дані, які збираються цими датчиками, не 
використовуються для відслідкування або ідентифікації вас, як особи, лише для цілей, що 
зазначені нижче. 
 

Чому ми обробляємо 
ваші дані 

Які категорії персональних даних ми 
використовуємо? 

Законодавче 
підґрунтя 

Подати сигнал водію, 
щоб уникнути аварії 
та покращити 
дорожню безпеку 

 Відеозапис довкілля навколо доріг, 

якими їздять наші транспортні засоби 

Це включає інші транспортні засоби, 

пішоходів та будь-кого або будь-що, що 

знаходиться поблизу транспортних 

засобів 

 Геолокація 

 Номерні знаки 

Законодавчі норми 

Щоб розробляти та 
перевіряти 
програмне 
забезпечення для 
безпілотних поїздок. 

 Відеозапис довкілля навколо доріг, 

якими їздять наші транспортні засоби 

Це включає інші транспортні засоби, 

пішоходів та будь-кого або будь-що, що 

знаходиться поблизу транспортних 

засобів 

 Геолокація 

 Номерні знаки 

Законодавчі норми 

 
  



 

 

Політика Cookie  
Наші вебсайти використовують cookies. Нижче наведена інформація про cookies; що таке 
cookies, які cookies ми використовуємо, яка мета використання і як можна їх заблокувати 
або видалити.  

 
Окрім cookies які є необхідними для перегляду інформації на сайті та завантаження 
інформації, ми використовуємо cookies лише після вашої згоди, коли ви поставите 
відмітку у полі «Так, я приймаю використання cookies”.  

Що таке cookie? 

Cookies – це текстові файли, які містять малу кількість інформації, які завантажуються на 
ваш пристрій, коли ви заходите на сайт. Після цього сookies повертаються на початковий 
сайт при повторному візиті або на інший вебсайт, які розпізнають ці cookies. Cookies 
корисні, тому що вони дозволяють вебсайту розпізнати пристрій користувача.  

 
Один вид cookie буде зберігати файл постійно на вашому комп’ютері. Він може 
пристосувати цей вебсайт на основі вашого вибору чи інтересів. Інший поширений вид 
cookie – це так звані “session cookie”. Коли ви заходите на сайт, session cookies 
пересилаються між вашим комп’ютером та сервером для збору інформації. Session 
cookies не зберігаються після того, як ви закрили інтернет браузер. Дізнайтеся більше про 
cookies на сайті www.allaboutcookies.org. 

 
Для чого ми використовуємо cookies? 
Ми використовуємо сookies для покращення функціональності нашого вебсайту. 
Наприклад, cookies допомагають установити аутентичність користувача, якщо користувач 
ввійшов до секретної області вебсайту, а також установити яка інформація доступна на 
конкретній вебсторінці. Також, інформація з логіна може бути збережена в cookie, тому 
користувач може зайти і залишити вебсайт без потреби повторного введення паролю 
знову та знову. Cookies також використовуються, щоб допомогти зберегти певну 
інформацію на вебсайті, наприклад улюблені продукти, т.д. Вони також використовуються 
для збору анонімної статистики про поведінку користувача, що дозволяє вдосконалити 
досвід користування вебсайтом.  

 
Cookies, які використовуються на нашому вебсайті  
Ми використовуємо наступні категорії cookies на нашому сайті: 

 Постійні cookies (Permanent cookies.  Постійні cookies залишаються на 
комп’ютері/іншому пристрої користувача протягом певного періоду часу. Постійні 
cookies використовуються для збирання інформації про користувача, наприклад 
поведінка браузера або уподобання користувача на обраному сайті.  

 Сеансові cookies (Session cookies). Сеансові cookies тимчасово зберігаються у 
вашому інтернет браузері, та стираються, коли браузер закривається.  

 Сторонні файли cookies: сторонні файли cookies дозволяють третім сторонам 
завантажити cookies на ваш пристрій. Їх можуть використовувати для 
відслідкування історії браузера або дозволити вам вислати сторінку з нашого 
вебсайту на ваш акаунт в соціальних медіа, таких як Facebook або Twitter. 

 
Більш детальну інформацію про cookies, які ми використовуємо, будь ласка перейдіть на 
наш сайт: https://www.scania.com/global/en/home/misc/privacy-statement/cookies.html 

 
 
Як заблокувати і/або видалити cookies 
Коли ви відвідуєте вебсайт Scania, ви отримуєте запит на дозвіл про використання cookie.  
У вас є можливість, у випадку, якщо ви не хочете приймати cookies, змінити налаштування 
вашого веб браузеру, щоб він автоматично блокував зберігання cookies або повідомляв 

http://www.allaboutcookies.org/
https://www.scania.com/global/en/home/misc/privacy-statement/cookies.html


 

 

вас про те, що цей вебсайт хоче зберегти cookies на вашому комп’ютері. Попердньо 
збережені cookies  можна також видалити через ваш веббраузер. Більш детальну 
інформацію можна знайти на сторінках з підтримки вашого веббраузеру. Якщо ви 
користуєтесь кількома пристроями для доступу на наш сайт (комп’ютер, планшет або 
смартфон), вам потрібно змінити налаштування на всіх пристроях.  

Обов’язкові cookies 
 

COOKIE  МЕТА ПОСЛУГА ДОМЕН ПЕРІОД 

BIGipServeraemp

ublish 

se.scania.com_htt

p_pool 

Пріоритетний сервер для 

системи вирівнювання 

навантаження 

Вирівнювання 

навантаження  
.scania.com  Лише одна сесія 

BIGipServeraemp

ublish 

se.scania.com_htt

ps_pool 

Пріоритетний сервер для 

системи вирівнювання 

навантаження 

Вирівнювання 

навантаження  
.scania.com  Лише одна сесія 

ConfidentialityAg

reement 

"Цей файл cookie 

використовується, щ об 

запам’ятати вибір 

користувача на 

scania.com. *де 

користувачі вже 

погодились, що вибір 

користувача буде 

зберігатися у цьому 

файлі  

cookie. " 

Згода на Cookie 

 
.scania.com  1 рік 

 

Експлуатаційні cookies 
 

COOKIE  МЕТА ПОСЛУГА ДОМЕН ПЕРІОД 

s_ppv 
Зберігає інформацію про 

прокручування сторінки 
Adobe 

Launch  
.scania.com  0 днів 

s_ppvl  
Зберігає інформацію про 

прокручування сторінки 
Adobe 

Launch  
.scani

a.com  
0 днів 

s_scrolled  
Стежить за переміщеннями 

на сторінці  
Adobe 

Launch  
.scania.com  0 днів 

s_lastvisit 
Стежить, коли користувач 

востаннє відвідував вебсайт 
Adobe 

Launch  
.scania.com  1095 днів 

s_vi_xxxx  
Зберігає ідентифікатор 

унікального користувача 
Adobe 

Launch  
.2o7.net  730 днів 

gpv_pu 
Зберігає назву попередньої 

сторіки 
Adobe 

Launch  
.scania.com  0 днів 

s_lv  
Зберігає дані про тривалість 

періоду між візитами 
Adobe 

Launch  
.scania.com  3 роки 

_ga 
Зберігає ідентифікатор 

унікального користувача 
Google 

Analytics  
.scania  730 днів 

_gid  
Зберігає дані про кожну 

відвідувану сторінку 
Google 

Analytics  
.scania  1 день 

_gat  
Використовується, щоб 

обмежити дані на сайтах зі 

жвавим трафіком 

Google 

Analytics  
.scania  0 днів 

__utma  
Використовується для 

відслідкування поведінки 

відвідувача 

Google 

Analytics  
.onlinevacatures.nl  469 днів 



 

 

__utmb  
Використовується для 

відслідкування поведінки 

відвідувача 

Google 

Analytics  
.onlinevacatures.nl  0 днів 

__utmt  
Використовується для 

відслідкування поведінки 

відвідувача 

Google 

Analytics  
.onlinevacatures.nl  0 днів 

 
 
  



 

 

 

__utmc  
Використовується для 

відслідкування поведінки 

відвідувача 

Google 

Analytics  
.onlinevacatures.nl  0 днів 

__utmz  
Використовується для 

відслідкування поведінки 

відвідувача 

Google 

Analytics  
.twitter.com  0 днів 

 

(**) Adobe Marketing Cloud – Ці файли cookies використовуються, щоб збирати інформацію 
в анонімному режимі про те, як відвідувачі користуються вебсайтом. Ця інформацію 
використовується для  підготовки звітів та допомагає нам вдосконалити наш сайт. 
Перейдіть за посиланням, щоб ознайомитись із політикою Adobe про персональні 
дані  http://www.adobe.com/privacy.html 

Функціональні cookies 
 

COOKIE  МЕТА ПОСЛУГА ДОМЕН ПЕРІОД 

BAIDUID 

Baidu Maps – це додаток та 

технологія послуги 

інтернет картографування 

робочого столу та 

мобільного пристрою, 

надана Baidu у Провінції 

Китаю. 

Baidu Map  ,baidu.com  1 рік 

GPS 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

YouTube, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі YouTube. 

YouTube  .youtube.com  1 день 

ID 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

YouTube, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі YouTube. 

YouTube  .doubleclick.net  Сесія 

VISITOR_INFO1

_LIVE 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

YouTube, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі YouTube. 

YouTube  .youtube.com  8 місяців 

http://www.adobe.com/privacy.html


 

 

_fbp 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

YouTube, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі YouTube. 

YouTube  .doubleclick.net  3 місяці 

PREF 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

YouTube, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі YouTube. 

YouTube  .youtube.com  8 місяців 

YSC 
Прочитайте більше на 

інформаційні сторінці  

YouTube 
YouTube  .youtube.com  сесія 

cna 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

Youku  .youku.com  20 років 

__ayft 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

Youku  .youku.com  Сесія 

__ayscnt 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

Youku  .youku.com  Сесія 

isg 
Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 
Youku  .youku.com  6 місяців 



 

 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

__ysuid 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

Youku  .youku.com  20 років 

 
  



 

 

__ayspstp 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

Youku  .youku.com  Сесія 

__arpvid 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

Youku  .youku.com  Сесія 

__aysid 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

Youku  .youku.com  1 день 

atpsida 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

Youku  .mmstat.com  сесія 

atpsidas 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 

Youku  .mmstat.com  10 років 

XSRF-TOKEN 

Дозволяє користувачам 

переглядати відео. Ми 

вставляємо відео з каналу 

Youku, використовуючи 

режим конфіденційності. 

Youku  api.youku.com  сесія 



 

 

Цей режим може 

встановлювати файли 

cookies 

на вашого комп’ютері 

щойно ви натиснули на 

відео програвачі Youku. 
 
 

  



 

 

 

Цільові cookies & Соціальні медіа 
 

COOKIE  МЕТА ПОСЛУГА ДОМЕН ПЕРІОД 

yandexuid  
Відслідковує активність 

користувачів на сайті 

Yandex 

Search 

Console 
.yandex.ru  3389 днів 

yabs-dsp  
Відслідковує активність 

користувачів на сайті 

Yandex 

Search 

Console 
.yandex.ru  0 днів 

ASP.NET_Sessio

nId  
Загальна мета  iPaper  ipaper.ipapercms.dk  0 днів 

ActivityInfo2  
Відслідковує активність 

користувачів на сайті 
AdCentric  .serving-sys.com  3 місяці 

u2  
Відслідковує активність 

користувачів на сайті 
AdCentric  .serving-sys.com  3 місяці 

APISID 

Використовується для 

створення профілю 

користувача та його 

інтересів  

DoubleClick 

Floodlight 

Counter 
.google.co.uk  332 днів 

HSID 

Використовується для 

створення профілю 

користувача та його 

інтересів 

DoubleClick 

Floodlight 

Counter 
.google.co.uk  332 днів 

PREF 

Використовується для 

створення профілю 

користувача та його 

інтересів 

DoubleClick 

Floodlight 

Counter 
.google.co.uk  332 днів 

NID 

Використовується для 

створення профілю 

користувача та його 

інтересів 

DoubleClick 

Floodlight 

Counter 
.google.co.uk  0 днів 

ra1_sgm 

Використовується, щоб 

показувати користувачу 

найвідповідніші рекламні 

оголошення 

RadiumOne  .gwallet.com  103 дні 

ra1_pd 

Використовується, щоб 

показувати користувачу 

найвідповідніші рекламні 

оголошення 

RadiumOne  .gwallet.com  103 дні 

ra1_sid 

Використовується, щоб 

показувати користувачу 

найвідповідніші рекламні 

оголошення 

RadiumOne  .gwallet.com  104 дні 

RA1balancer 

Використовується, щоб 

показувати користувачу 

найвідповідніші рекламні 

оголошення 

RadiumOne  .gwallet.com  104 дні 

fr  
Використовується для 

рекламних оголошень  
Facebook  .facebook.com  3 місяці 

_fbp  
Використовується для 

рекламних оголошень  
Facebook  .scania  0 днів 

UserMatchHistor

y  
Використовується для 

рекламних оголошень  
LinkedIn  .linkedin.com  1 місяць 

lang  
Використовується для 

рекламних оголошень  
LinkedIn  .ads.linkedin.com  Сесія 

bcookie  
Використовується для 

рекламних оголошень  
LinkedIn  .linkedin.com  0 днів 

lang  
Використовується для 

рекламних оголошень  
LinkedIn  .linkedin.com  Сесія 



 

 

lidc  
Використовується для 

рекламних оголошень  
LinkedIn  .linkedin.com  0 днів 

lissc  
Використовується для 

рекламних оголошень  
LinkedIn  .linkedin.com  1 рік 

 

  



 

 

 

bscookie  
Використовується для 

рекламних оголошень  
LinkedIn  .www.linkedin.com  2 роки 

__qca 
Використовується для 

рекламних оголошень  
LinkedIn  .linkedin.com  150 днів 

visit  
Використовується для 

рекламних оголошень  
LinkedIn  www.linkedin.com  348 днів 

personalization_id  
Використовується для 

рекламних оголошень  
Twitter  .twitter.com  2 роки 

remixlang  
Використовується для 

рекламних оголошень  
VK 

(Vkontakte)  
.vk.com  1 рік 

__upin 

Використовується, 

щоб показувати 

користувачу 

найвідповідніші 

рекламні оголошення 

 .x01.aidata.io 468 днів 

__upints 

Використовується, 

щоб показувати 

користувачу 

найвідповідніші 

рекламні оголошення 

 .x01.aidata.io 468 днів 

 
 

 

Положення про конфіденційність третіх сторін 
 

Якщо ви хочете ознайомитись з положеннями про конфіденційність даних 

третіх сторін, з якими ми співпрацюємо, перейдіть за посиланнями нижче:   
 
Google - https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 
Baidu - http://usa.baidu.com/privacy/ 
Youtube - https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines 
Yoku - http://mapp.youku.com/service/agreement-eng 
Yandex - https://yandex.com/legal/confidential/ 
Ipaper - https://www.ipaper.io/privacy-policy-ipaper 
Facebook - https://www.facebook.com/policy.php 
Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
VK - https://vk.com/privacy?eu=1 
Adobe - https://www.adobe.com/privacy/policy.html 
 

 

 

 


