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ПРО ЦЮ ПОЛІТИКУ

1.1

Ласкаво просимо до Storytel! Сподіваємося, Вам сподобаються наші послуги. Ця Політика
конфіденційності (далі – "Політика") пояснює, як ми обробляємо ваші персональні дані у
зв'язку з нашими Послугами Storytel, наданих вам на веб-сайті Kazky.com, та як описано в
наших умовах для цього веб-сайту (далі – "Послуги").

1.2

Мета цієї Політики – інформувати вас про обробку ваших персональних даних та запевнити
вас, що ваші персональні дані обробляються обачно і прозоро. Ви завжди маєте мати
можливість почуватися в безпеці, надаючи свої персональні дані компанії Storytel, і ми
постійно працюємо над тим, щоб забезпечити необхідні технічні та організаційні заходи
безпеки. Якщо у вас залишилися запитання після ознайомлення з цією Політикою, ви можете
зв'язатися з нами, використовуючи контактну інформацію в розділі 14 нижче.
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КОНТРОЛЕР
Storytel sp. z o.o. (номер KRS: 0000608730, номер NIP: 113-290-62-06, номер REGON:
362739911), є відповідальним Контролером за загальну обробку ваших персональних даних
в контексті Послуг та різних їх етапів. У деяких ситуаціях ми можемо розділити цю
відповідальність з однією з компаній нашої групи або з компанією поза нашою структурою.
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КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЯКІ ЗБИРАЄ STORYTEL

3.1

3.1.1

Storytel обробляє категорії персональних даних, описані нижче, у зв'язку з Послугами. Таблиці
в цьому розділі 3 містять описи різних категорій персональних даних, які ми можемо
обробляти про вас. У розділі 4 ви також можете знайти додаткову інформацію про наші цілі
та правові підстави для різних видів нашої роботи з даними.
Коли ви користуєтеся нашими Послугами

Категорія

Конкретніше

Дані про
Ми можемо обробляти персональні дані, пов'язані з використанням вами Послуг,
використання такі як:
● Ваш вибір позицій.
● Дані, пов'язані з навігацією на веб-сайті та в додатку, а також технічні дані,
такі як ідентифікатори в Інтернеті, ідентифікатор реклами, версії пристроїв
і платформ, IP-адреса, версія додатка, налаштування мови, дані URLадреси та тип веб-переглядача.
● Дані географічного розташування (за винятком даних геолокації).
● Ваші налаштування, історія стрімінгу, поведінка в Інтернеті та інші дані,
пов'язані з використанням наших Послуг.
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3.1.2

Дані файлів cookie

Категорія

Конкретніше

Дані файлів
cookie

Дані файлів cookie можуть використовуватися для полегшення вашого доступу,
замірів прослуховування та аналізу використання нашого веб-сайту. Більше
інформації про використання файлів cookie компанією Storytel можна знайти в
нашій політиці щодо файлів cookie, поданій нижче.

3.2

4

Зверніть увагу: якщо ви вирішите надати дані про членів вашої сім'ї або інші персональні дані,
ви відповідаєте за те, щоб упевнитися, чи ви маєте на це право на підставі їхнього дозволу, і
ви також повинні повідомити їх про нашу роботу з даними.
ЦІЛІ, КАТЕГОРІЇ ТА ПРАВОВА ОСНОВА

4.1

У таблиці нижче ви можете знайти опис наших цілей для обробки персональних даних та
інформацію про те, як вони стосуються різних категорій персональних даних та яку правову
базу ми використовуємо для обробки. Для отримання додаткової інформації про відповідні
категорії, див. визначення категорій даних вище в розділі 3.

4.2

Також, далі подано короткий опис різних правових основ:
●

●

●

●

Правомірний інтерес: ця правова підстава застосовується, якщо Storytel зацікавлені в
обробці ваших персональних даних з певною метою, коли ми вважаємо, що наш інтерес
переважає ваш інтерес, враховуючи вплив і ризик, який обробка може мати щодо ваших
прав.
Договірне зобов'язання: ця правова підстава застосовується, коли Storytel необхідно
обробити ваші персональні дані для забезпечення відповідності угоді, яку ми маємо або
готуємося укласти з вами.
Юридичні зобов'язання: ця правова підстава застосовується, коли компанії Storytel
необхідно обробити ваші персональні дані, щоб відповідати юридичним
вимогам/положенням, які застосовуються до нас.
Згода: Ця правова підстава застосовується до конкретних видів обробки даних, де необхідне
ваше активне погодження і де Storytel попросить вас надати таке погодження для
використання Storytel ваших персональних даних у таких цілях.

Ціль обробки

Категорії персональних
даних

Правові підстави
оформлення

Надавати наші Послуги.

Дані про використання

Договірні зобов'язання
Правомірний інтерес

2

Дані файлів cookie

Правомірний інтерес
(необхідні файли cookie)
Згода (інші файли cookie)

Розробка, підтримка та вдосконалення Дані про використання
наших Послуг:
● Оцінити якість та успішність вмісту
на основі використання вами
Послуг з метою вдосконалення
Послуг.
Дані файлів cookie
● Розробити нові та вдосконалені
функції, технології та послуги на
основі аналізу використання вами
Послуг.
● Бізнес-планування
та
прогнозування розвитку.

Правомірний інтерес

Дані про використання
Надавати послуги з підтримки клієнтів, в
тому числі:
● Спілкуватися з вами.
● Надавати підтримку наших Послуг
і обробляти запити від вас.
● Забезпечити, що ви можете
користуватися нашими Послугами.
● Покращити наші Послуги на основі
запитань та/або відгуків, які ви нам
повідомляєте.

Правомірний
інтерес
(наприклад,
для
збереження
наших
законних
прав,
відповідей
на
ваші
запитання
та
вдосконалення
наших
Послуг
на
основі
запитань та відгуків)

Зверніть увагу: якщо ви вирішите
зв'язатися з нами через сторонні соціальні
медіа-платформи, у такому випадку вони
виступають контролером власної обробки
даних.
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Згода

Юридичні зобов'язання
(наприклад,
обробка
запитів суб'єкта даних)
Договірні зобов'язання

Виконувати законні зобов'язання та
запити компетентних органів.

Всі категорії
персональних даних,
перераховані в розділі 3.

Запобігання та виявлення шахрайства та Всі категорії
незаконного використання наших Послуг, персональних даних,
а також для захисту наших Послуг та перераховані в розділі 3.
платформи.

Законні зобов'язання

Правомірний
інтерес
Законні
зобов'язання
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АГРЕГОВАНІ ДАНІ
Ми також можемо обробляти агреговані дані, які не ідентифікуються з особою (більше не є
персональними даними), але які випливають з будь-якої з категорій даних у розділі 3.

6

ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ОСОБИСТІ ДАНІ?

6.1

Storytel оброблятиме ваші персональні дані доти, доки ми маємо ціль та законні підстави,
наприклад, доти, доки ми маємо договірні зобов'язання, правомірний інтерес, вашу згоду або
юридичні зобов'язання щодо обробки ваших даних, залежно від того, яка з цих правових
підстав застосовується. Storytel може зберігати дані довше, якщо це передбачено законом,
або якщо це необхідно для збереження та захисту законних інтересів Storytel, наприклад, під
час судового розгляду.

6.2

Ми можемо зберігати агреговані дані, за допомогою яких ви не можете бути ідентифіковані
(більше не є персональними даними) протягом необмеженого періоду часу.

6.3

Якщо ми використаємо згоду як правову підставу, ми оброблятимемо ваші дані, поки ви не
відкличете свою згоду.
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ДЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?
Ми прагнемо обробляти ваші персональні дані в межах ЄС/ЄЕЗ. Однак ваші персональні дані
можуть також оброблятися в країні, де компанія групи Storytel має місцевий заклад, де
знаходяться наші постачальники, зазначені в пункті 10, або їхні субпостачальники. Про
передачу за межі ЄС/ЄЕЗ, див. докладніше в розділах 8 і 10.
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БЕЗПЕКА ТА ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ
Безпека, цілісність та конфіденційність ваших персональних даних є для нас вкрай
важливими. Ми впровадили відповідні технічні, адміністративні та фізичні заходи безпеки
для захисту ваших персональних даних від несанкціонованого доступу, використання, зміни
та розголошення. Ми регулярно переглядаємо наші процедури безпеки, щоб оцінити, чи
повинні ми впровадити додаткові
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заходи або вдосконалити існуючі процедури. Ви повинні знати, що жодна передача інформації
через Інтернет не може бути повністю захищена.
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ОБМІН ВАШИМИ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ

9.1

Ми надаватимемо ваші персональні дані лише відповідно до наведених нижче умов.

9.2

Ми можемо ділитися вашими персональними даними з нашими компаніями групи Storytel,
щоб надавати вам Послуги, які надаються нашою групою, здійснювати нашу щоденну
діяльність або з метою вдосконалення наших послуг.

9.3

Ми також можемо надавати персональні дані нашим діловим партнерам (наприклад,
постачальникам контенту та платіжних послуг), такі як ваші Дані користувача та Дані про
користування, щоб виконувати наші договірні зобов'язання з ними та мати можливість
надавати вам наші Послуги.

9.4

Storytel також може обмінюватися персональними даними з деякими нашими
постачальниками послуг, які беруть участь, наприклад, у наданні наших ІТ-систем,
обслуговуванні клієнтів, безпеці або бізнес-аналізі.

9.5

Персональні дані також можуть передаватися для дотримання юридичних зобов'язань або
вимог або на запит органів влади, для захисту наших законних інтересів або для виявлення
або запобігання шахрайству та захисту наших Послуг.

9.6

Storytel може надавати ваші персональні дані, якщо ми ініціюємо обговорення з потенційним
покупцем нашої компанії або частини нашої компанії, або якщо такі переговори ведуть до
продажу компанії або її частини. Під час цього процесу ми продовжимо захищати ваші дані та
сповістимо вас, якщо ваші дані будуть передані покупцеві.

9.7

Ми також можемо надавати агреговані дані, які неможливо ідентифікувати з фізичною
особою (більше не є персональними даними).

10 ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1 Як міжнародна компанія, ми можемо обробляти ваші персональні дані в межах ЄС/ЄЕЗ або
за межами цих територій залежно від того, якими Послугами ви користуєтеся, де знаходяться
наші компанії Storytel Group, або де знаходяться наші постачальники послуг. Якщо ми
передаємо ваші дані в іншу країну, така передача здійснюється раніше описаним категоріям
одержувачів у розділі 9, а також для цілей, викладених у цій Політиці.
10.2 Ми можемо передавати персональні дані до країн за межами ЄС/ЄЕЗ, які були підтверджені
Європейською Комісією як такі, що набули відповідного рівня захисту, згідно зі ст. 45
Регламенту GDPR. Якщо ми передамо дані в інші країни, ми будемо використовувати
відповідний правовий механізм, наприклад, Стандартні
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договірні умови, який йде від Європейської Комісії відповідно до статті 46.2 (с) GDPR, та відповідає
чинним нормам захисту даних.
11 ПОСИЛАННЯ НА ЗОВНІШНІ ВЕБ-САЙТИ/ПОСЛУГИ
Інформація, надана Storytel, може містити посилання на веб-сайти або послуги, якими
керують або володіють інші сторони, ніж Storytel, наприклад, деякі наші ділові партнери.
Storytel не несе відповідальності за обробку персональних даних (тобто не виступає
відповідальним Контролером) на цих веб-сайтах. Рекомендуємо уважно ознайомитися з
інформацією про обробку персональних даних на відповідних веб-сайтах.
12 ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Ця Політика може час від часу переглядатися, і ми також можемо додавати нові функції або
послуги, які будуть включатися до Політики. Остання версія Політики опублікована на сайті
Kazky.com. Просимо регулярно перечитувати цю Політику, щоб бути в курсі змісту.
13 ВАШІ ПРАВА, ЩО ҐРУНТУЮТЬСЯ НА ЗАКОНОДАВСТВІ ЄС/ЄЕЗ, І ВАШІ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ
ЗАХИСТУ ДАНИХ
13.1 Ваші права
13.1.1 Обробка персональних даних, відповідно до Загального Регламенту про захист даних,
пов'язана з правами на інформування та вплив на спосіб обробки ваших даних.
Індивідуальні права описані нижче і можуть підлягати обмеженням у чинному
законодавстві.
●
●
●

●
●

●

●
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Право доступу: Ви маєте право бути проінформованими та отримувати доступ до
персональних даних, які ми обробляємо про Вас.
Право на виправлення: Ви маєте право вимагати внесення змін або оновлення
Ваших персональних даних у разі, якщо вони є неточними або неповними.
Право на видалення: Ви маєте право надіслати запит на видалення Ваших особистих
даних. Це право може підлягати обмеженням, наприклад, якщо ви маєте поточну
справу зі службою підтримки клієнтів, або якщо ваші договірні зобов'язання не були
виконані в частині оплати, або якщо ми маємо юридичне зобов'язання зберігати
ваші дані, наприклад, на основі чинних положень бухгалтерського обліку.
Право на обмеження: Ви маєте право вимагати, щоб ми обмежили обробку Ваших
персональних даних у повному або частковому обсязі.
Право на заперечення: ви маєте право заперечувати проти обробки нами ваших
персональних даних, наприклад, коли така обробка ґрунтується на правомірних
інтересах, залежно від обставин.
Право на переносимість даних: Ви маєте право вимагати копію персональних
даних, які Ви надали нам, у форматі, доступному для електронного читання, і
пересилати ці дані.
Право подати скаргу: Ви маєте право подати скаргу до компетентного
контролюючого органу, якщо вважаєте, що ми незаконно обробили Ваші

персональні дані.
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13.2 Елементи керування захистом даних
13.2.1 Якщо обробка ґрунтується на вашій згоді, ви завжди можете відкликати свою згоду,
надіславши нам електронного листа за наведеною нижче контактною інформацією або
скориставшись спеціальною функцією, про яку ми повідомили вам під час отримання згоди.
14 БАЖАЄТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ?
14.1 Ви також можете знайти нашу декларацію файлів cookie та інформацію нижче. Там ви
можете дізнатися більше про те, як та чому ми використовуємо файли cookie.
14.2 Якщо у вас виникли запитання про те, як Storytel обробляє ваші персональні дані, або якщо
ви хочете скористатися своїми правами, зв'яжіться з нами, використовуючи контактну
інформацію нижче.
Адреса електронної пошти: privacy@storytel.com
Адреса: Storytel sp. z o.o., Bertolta Brechta 7, 03-472 Warsaw

Востаннє змінено: 13.07.2022
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ПОЛІТИКА
ЩОДО
ФАЙЛІВ
cookie

Ми дбаємо про вашу конфіденційність. Ми та наші партнери використовуємо файли cookie, щоб
надавати наші послуги та показувати вам рекламу відповідно до ваших інтересів.
ПРО Cookies.
Дякуємо, що дочитали до цього пункту. З такою кількістю історій, які доводиться вивчати,
політика щодо файлів cookie може залишатися без уваги. Ми дбаємо про вашу конфіденційність
та наполегливо працюємо над оновленням цієї інформації. З цієї причини час від часу
змінюватиметься вміст.
ЩО ТАКЕ cookies?
Ми переконані, що ви вже встигли начитатися про політику щодо файлів cookie, але кожна історія
має початок, тому ми пояснимо, що таке файл cookie.
Файл cookie – це файл, який зберігається на телефоні, комп'ютері, планшеті або іншому пристрої
під час відвідування веб-сайту. Більшість веб-переглядачів дозволяють вам робити вибір файлів
cookie у веб-переглядачі та видаляти всі файли cookie, які вже були розміщені. Однак блокування
деяких типів файлів cookie може вплинути на функціональність нашого веб-сайту. Докладніше
про використання файлів cookie можна дізнатися нижче.
Файли cookie можуть використовуватися для різних цілей, і наші цілі описані тут, щоб ви могли
зробити вибір, який матиме для вас найбільший сенс.
Варто згадати, що файли cookie не є нескінченними історіями. Фактично всі файли cookie
автоматично видаляються через певний час. Так, навіть так звані постійні. Термін сулжби
кожного файлу cookie зазначений у нашій декларації файлів cookie.
ЧОМУ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ФАЙЛИ COOKIE?
Деякі файли cookie необхідні для роботи веб-сайту. Загалом. Ми також використовуватимемо
файли cookie з інших причин, наприклад, щоб зрозуміти, як використовується наш веб-сайт, щоб
полегшити пошук того, що ви шукаєте на нашому веб-сайті.
Ми класифікували свої файли cookie залежно від способу їх використання.
І ще один важливий момент: ви знайдете всю інформацію про те, як ми обробляємо ваші
персональні дані, і як зв'язатися з нами з цього приводу, вище – в нашій Політиці
конфіденційності.

ДЕКЛАРАЦІЯ ФАЙЛІВ COOKIE
Необхідні файли cookie
Ці файли cookie потрібні для роботи нашого веб-сайту.

Cookie
PHPSESSID

Домен
kazky.com

Тип
Необхідні

Тривалість
сесія

Аналітичні файли cookie
Ми використовуємо файли cookie Analytics, щоб надати вам актуальніший і логічний досвід на
основі вашого вибору.
Cookie
_ga
_gid
_gat_gtag_UA_222070385_1

Домен
kazky.com
kazky.com
kazky.com

Тип
Аналітика
Аналітика
Аналітика

Тривалість
2 роки
1 день
1 хвилина

STORYTEL PRIVACY POLICY
1

ABOUT THIS POLICY

1.1

Welcome to Storytel! We hope that you will enjoy our services. This Privacy Policy (the “Policy”)
explains how we process your personal data in relation to our Storytel Services provided to you on
the Kazky.com website and as described in our terms and conditions for that website (the
“Services”).

1.2

The purpose of this Policy is to inform you about the processing of your personal data and to assure
you that your personal data is handled with care and transparency. You should always be able to
feel safe when providing personal data to Storytel and we are continuously working on assuring
that necessary technical and organisational security measures are in place. If you still have
questions after reading this Policy, you are welcome to contact us by using the contact information
in section 14 below.

2

CONTROLLER
Storytel sp. z o.o. (KRS number: 0000608730, NIP number: 113-290-62-06, REGON number:
362739911), is the responsible Controller for the overall processing of your personal data in the
context of the Services and the different stages thereof. In some situations, we may share this
responsibility with one of our group companies, or a company outside our structure.

3

CATEGORIES OF PERSONAL DATA THAT STORYTEL COLLECTS

3.1

3.1.1

Storytel processes the categories of personal data described below in connection with the Services.
The tables in this section 3 contain descriptions of the different categories of personal data that we
may process about you. In section 4, you can also find more information about our purposes and
legal bases for our different processing activities.
When you use our Services

Category

More specifically

Usage Data

We may process personal data relating to your use of the Services, such as:
● Your choices of titles.
●

●
●

Data related to your navigation on the website and app and technical data
such as online identifiers, advertising ID, device and platform versions, IP
address, app version, language settings, URL details, and browser type.
Geographic location data (excluding geolocation data).
Your preferences, streaming history, browsing behaviour and other data
related to your use of our Services.

3.1.2

Cookies Data

Category

More specifically

Cookies Data

Cookies data may be used to facilitate your access, measure listening and analyse the
use of our website. More information on Storytel's use of cookies can be found in our
cookie policy, available below.

3.2

4

Please take note: If you choose to provide data about your family members or other personal data,
you are responsible to ensure you have the right to do so based on their permission and you must
also inform them about our processing activities.
PURPOSES, CATEGORIES AND LEGAL BASES

4.1

In the table below you can find a description of our purposes for processing personal data and
information on how they relate to different categories of personal data and which legal basis we
use for the processing. For more information on the respective categories, please see the
definitions of categories of data above under section 3.

4.2

Please also find a short description of the different legal bases below:

●

Legitimate interest: This legal basis applies where Storytel has an interest in processing your
personal data for a certain purpose where we consider our interest to outweigh your interest,
taking into account the impact and risk that the processing may have on your rights.

●

Contractual obligation: This legal basis applies when Storytel needs to process your personal
data to comply with a contract that we have, or are preparing to, enter into with you.

●

Legal obligations: This legal basis applies where Storytel needs to process your personal data to
comply with a legal requirement/regulation that applies to us.

●

Consent: This legal basis applies to specific types of processing activities where your active
approval is necessary and where Storytel will request that you provide such approval for Storytel’s
use of your personal data for such purposes.

Purpose for processing

Categories of
data

To provide our Services.

Usage Data

personal Legal basis for processing

Contractual obligation
Legitimate interest

Cookies Data

Legitimate
interest
(necessary cookies)
Consent (other cookies)

Development, maintaining and improvement Usage Data
of our Services:
● Assess the quality and success of the
content based on your use of the
Service, in order to improve the
Services.
Cookies Data
● Develop new and improved features,
technologies and services based on
analysis of your use of the Services.
● Business planning and forecast
development.

Legitimate interest

To provide Customer Support services,
including to:
● Communicate with you.
● Offer support for our Services and
handle requests from you.
● Ensure that you can use our Services.
● Improve our Services as a result of
questions and/or feedback that you
communicate to us.

Legitimate interest (e.g. to
preserve our legal rights,
answer
your questions
and to improve
our
Services as a result of
questions and feedback)

Usage Data

Consent

Legal
obligations (e.g. to
handle your data subject
requests)

Please note: If you choose to contact us
through third-party social media platforms,
they will be the controller of their own
processing.

Contractual obligation

To comply with legal obligations and
requests from competent authorities.

All categories of personal
data listed in section 3.

Legal obligations

Prevention and detection of fraud and
unlawful use of our Services and to secure
our Services and platform.

All categories of personal
data listed in section 3.

Legitimate interest
Legal obligations

5

AGGREGATED DATA
We may also process aggregated data that is not identifiable with an individual (no longer
personal data) but that derives from any of the categories of data in section 3.

6

HOW LONG DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?

6.1

Storytel will process your personal data for as long as we have a purpose and legal ground, for
example as long as we have a contractual obligation, legitimate interest, your consent, or legal
obligations to process your data, depending on which of these legal bases are applicable. Storytel
may retain data for longer if legally prescribed or if it is necessary to preserve and defend Storytel's
legal interests, for example, during judicial proceedings.

6.2

We may retain aggregated data through which you cannot be identified (no longer personal data)
for an unlimited period of time.

6.3

If we use consent as a legal basis, we will process your data until you retract your consent.

7

WHERE IS YOUR PERSONAL DATA STORED?
We strive to process your personal data within the EU/EEA. However, your personal data may also
be processed in the country where a Storytel group company has a local establishment, where our
suppliers that are mentioned in clause 10 or their sub-suppliers are located. For transfers outside
the EU/EEA, please see more under section 8 and 10.

8

DATA SECURITY AND INTEGRITY
The security, integrity and confidentiality of your personal data is of vital importance to us. We
have implemented appropriate technical, administrative and physical security measures to
safeguard your personal data against unauthorised access, use, alteration and disclosure. We
regularly review our security procedures to assess whether we must implement additional
measures or improve existing procedures. You should be aware that no transmission of
information over the internet can be safeguarded fully.

9

SHARING OF YOUR PERSONAL DATA

9.1

We will only share your personal data in accordance with the below.

9.2

We may share your personal data with our Storytel group companies in order to provide you with
the Services provided by our group, to carry out our daily operations, or for the purpose of
improving our services.

9.3

We may also share personal data with our business partners (for example content providers and
payment providers), such as your User Data and Usage data, in order to fulfil our contractual
obligations with them and be able to provide you with our Services.

9.4

Storytel may also share personal data with some of our service providers involved in for instance
the provision of our IT systems, customer service, security, or business analysis.

9.5

Personal data may also be shared to comply with statutory obligations or requirements or request
from authorities, to safeguard our legal interests, or to detect or prevent fraud and to secure our
Services.

9.6

Storytel may share your personal data if we initiate discussions with a prospective buyer of our
company or parts of our company, or if such negotiations result in a sale of the company or parts
thereof. We will during this process continue to protect your data and notify you if your data will
be transferred to a buyer.

9.7

We may also share aggregated data that is not identifiable with an individual (no longer personal
data).

10 TRANSFERS OF PERSONAL DATA
10.1 As a multinational company, we may process your personal data within the EU/EEA or outside of
these areas depending on which of the Services that you use, where our Storytel group companies
are located or where our service providers are located. If we transfer your data to another country,
such transfers are made to the previously described categories of recipients in section 9, and for
the purposes as set out in this Policy.
10.2 We may transfer personal data to countries outside the EU/EEA, which the EU Commission has
confirmed to have acquired an adequate level of protection according to GDPR art 45. If we transfer
data to other countries, we will use an appropriate legal mechanism, for example the Standard
Contractual Clause originated from the European Commission according to GDPR art 46.2 (c) and adhere
to applicable data protection regulations.
11 LINKS TO EXTERNAL WEBSITES/SERVICES
Information provided by Storytel may contain links to websites or services operated or owned by
parties other than Storytel, for example some of our business partners. Storytel is not responsible
for the processing of personal data (i.e. not the responsible Controller) on these websites. We
recommend that you read the information regarding the processing of personal data on the
relevant websites carefully.
12 CHANGES TO THE PRIVACY POLICY
This Policy may be revised from time to time and we may also add new features or services that
will be included in the Policy. The latest version of the Policy is published on the Kazky.com website.
Please read this Policy regularly to stay updated on the content.
13 YOUR RIGHTS BASED ON EU/EEA LEGISLATION AND YOUR DATA PROTECTION CONTROLS
13.1 Your rights
13.1.1 Processing of personal data under the General Data Protection Regulation is associated with rights
for you to be informed about and affect the way we process your data. The individual rights are
described below and may be subject to limitations in applicable law.

●

Right of access: you have the right to be informed of and to access the personal data we
process about you.

●

Right to rectification: you have the right to request to amend or update your personal
data in the event it is inaccurate or incomplete.

●

Right to erasure: you have the right to request that we delete your personal data. This
right may be subject to restrictions, for example if you have an ongoing case with
customer support, or if your contractual obligations have not been fulfilled in terms of
payment, or if we have a legal obligation to retain your data, for instance based on
applicable bookkeeping regulations.

●

Right to restrict: you have the right to request that we restrict the processing of all or
parts of your personal data.

●

Right to object: you have the right to object to us processing your personal data, for
instance when such processing is based on legitimate interest, depending on the
circumstances.

●

Right to data portability: you have the right to request a copy of the personal data that
you have provided us, in an electronically readable format and to forward that data.

●

Right to lodge a complaint: you have the right to submit a complaint to the competent
supervisory authority, if you believe that we have unlawfully processed your personal
data.

13.2 Data Protection Controls
13.2.1 If the processing is based on your consent, you can always retract your consent by sending us an
email to the contact information below or by using the specific feature we have informed you
about when collecting your consent.
14 WANT TO KNOW MORE?
14.1 You can also find our cookie declaration and information below, where you can read more about
the way we use cookies and why.
14.2 If you have any questions on how Storytel processes your personal data, or if you want to exercise
your rights, please contact us by using the contact information below.
Email address: privacy@storytel.com
Address: Storytel sp. z o.o., Bertolta Brechta 7, 03-472 Warsaw

Last changed: 2022-07-13

COOKIE POLICY

We care about your privacy. We, and our partners, use cookies to deliver our service and to show you ads
based on your interests.
ABOUT COOKIES
Thanks for making it here. With so many stories to explore, a cookie policy can lead a lonely existence.
We care about your privacy and are working hard on keeping this information up to date. For that reason,
the content will change from time to time.
WHAT ARE COOKIES?
We’re sure you’ve read your share of cookie policies by now, but every story needs a beginning so we’ll
start by describing what a cookie is.
A cookie is a file that is saved on your phone, computer, tablet or other device when you visit a website.
Most browsers allow you to make cookie choices within the browser, and to delete any cookies that have
already been placed. However, blocking some types of cookies may impact the functionality of our
website. You can learn more about our cookie use below.
Cookies can be used for different purposes, and our purposes are described here so that you can make
the choices that make the most sense to you.
It’s worth mentioning that cookies aren’t never-ending stories. In fact, all cookies are automatically
deleted after some time. Yes, even so-called permanent ones. The lifetime of each cookie is included in
our cookie declaration.
WHY ARE WE USING COOKIES?
Some cookies are necessary for the website to work. At all. We’ll also use cookies for other reasons, such as to
understand how our website is used, to make it easier to find what you’re looking for on our website.

We have categorized our cookies based on how we use them.
One more, important thing to add: you'll find all the information on how we handle your personal data,
and how to get in touch with us regarding this, above in our Privacy Policy.

COOKIE DECLARATION
Necessary cookies
These cookies are needed for our website to work.
Cookie

Domain

Type

Duration

PHPSESSID

kazky.com

Necessary

session

Analytics cookies
We use Analytics cookies to give you a more relevant and consistent experience based on your choices.
Cookie
_ga
_gid
_gat_gtag_UA_222070385_1

Domain
.kazky.com
.kazky.com
.kazky.com

Type
Analytics
Analytics
Analytics

Duration
2 years
1 day
1 minute

