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Privacy Policy  

Nexia DK 

About Nexia DK  

Group of companies Nexia DK is a part of a leading global network of independent accounting and 

consulting firms - Nexia International.   

Nexia DK group consists of:   

 Nexia DK Audit LLC, 

 Nexia DK Audit and Tax LLC,  

 Nexia DK Audit and Accounting LLC, 

 Nexia DK Audit and Consulting LLC,  

 Nexia DK Legal and Tax LLC,  

 Nexia DK.Valuation Services  LLC 

 

I. What personal data do we process?  

What data we process depends on purpose and legal basis for processing.  

If you want to know what your data we process, on what purpose and legal basis, please check 

Chapter V of this Policy (in particular, right to access to your personal data).  

  

II. For what purposes do we process your personal data and on what legal basis?  

We can process your personal data for the following purposes:  

 To provide our services to you and to contact you with respect to the services that we 

provide.  

 To send you marketing information (newsletter; invitations to events, seminars, webinars; 

offers on Nexia DK services), but only to the extent you have consented.  

 To comply with legal obligations.  

The legal basis for processing of your personal data is one of the following:  

 The performance of a contract to which you are a party/contact person or in order to take steps at 

your request prior to entering into a contract: processing of your personal data is necessary 

to fulfill our obligations under the contract or for the conclusion of the contract. 

 Compliance with a legal obligation to which we are subject: for example, providing 

information to state or law enforcement bodies.  
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 A legitimate business interest that is not overridden by your interests, rights and freedoms : we 

have the right to process your personal data if such processing lies within the scope of 

our legitimate interests in the course of business activity and/or is necessary for 

continuation of its cond ucting, provided that such processing does not violate your 

rights, freedoms and interests.  

Where none of the above applies, we will ask for your consent to process data. At any time you 

can revoke your consent by contacting us privacy@nexia.dk.ua    

  

III. How do we protect your personal data?  

We implemented appropriate technical and organizational measures to ensure protection of your 

personal data.  

Within Nexia DK group a system of policies, procedures and training on data security and privacy 

operates.  

  

IV. How long will your personal data be kept?  

The term of your personal data storage depends on the legal basis of processing.  

If you want to know the term of storage, please check Chapter V of this Policy. At your request to 

access to personal data we will provide you with such information.  

  

V. What rights do you have?  

You may have the following rights in respect of your personal data that we process:  

 Request us to give you access to  your personal data;  

 Request us to rectify/update  your personal data;  

 Request us to erase  your personal data (“right to be forgotten”);  

 Request us to restrict our using your personal data (in certain circumstances);  

 Object to our processing your personal data (in certain circumstances);  

 Data portability (in certain circumstances).  

At your request concerning the access to personal data, we will provide you with information:  

 Whether or not we process data about you;  

 The purpose of the processing;  

 The categories of data concerned;  

 The categories of persons with whom we share the data (if we did it);  

 The source of the data, if we did not collect it from you;  

 The term of personal data storage or the criteria for determining the period for which we 

will store the data (if the exact period cannot be established).  

  

mailto:privacy@nexia.dk.ua
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At your request we will provide you with a copy of the data we process.  

The request to rectify or update your data applies if the data we process is inaccurate or 

incomplete.  

The request to erase your data applies if:  

 The data we hold is no longer necessary in relation to the purposes fixed in Chapter II;  

 We process the data on the basis of your consent and you withdraw your consent;  

 We process the data on the basis of legitimate interest that overrides your rights, Interests 

and freedoms;  

 The data was unlawfully obtained.  

  

Restriction of processing applies, temporarily. For example, you  contest the accuracy of the 

data or have objections to our processing on the basis of legitimate interest etc.  

You can object to our processing of your data giving an explanation of your particular 

situation, and we will consider your objection.  

The portability of data applies if the processing is carried out by automated means.  

If you want to exercise your rights, please contact us at mailto:privacy@nexia.dk.ua  and explain 

your demands.  

  

VI. Making Amendments to Privacy Policy  

We may from time to time modify this Privacy Policy. Whenever we make changes, we will indicate 

the date of the new edition.  

  

VII. Who should you contact with questions?  

If you have any questions, wish to exercise any of the rights mentioned above or you consider this 

Policy not to , please contact us at privacy@nexia.dk.ua   
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Політика конфіденційності 

Nexia DK 

Про Nexia DK  

Група компаній Nexia DK  є частиною провідної глобальної мережі незалежних аудиторських 

та консалтингових компаній - Nexia International.   

До групи компаній Nexia DK входять:   

 ТОВ "Нексія ДК Аудит";  

 ТОВ "Нексія ДК Аудит і Податки"; 

 ТОВ "Нексія ДК Аудит і Бухгалтерія";  

 ТОВ "Нексія ДК Аудит і Консалтинг"; 

 ТОВ "Нексія ДК Право і Податки"; 

 ТОВ "Нексія ДК.Оцінювальні послуги". 

  

I. Які Ваші дані ми обробляємо?  

Категорії даних, які ми обробляємо,  залежать від мети та правової підстави їх обробки.  

Якщо ви бажаєте дізнатись, які Ваші дані ми обробляємо, з якою метою та на якій підставі, 

будь ласка, ознайомтесь з Розділом V цієї Політики (зокрема, з правом на доступ до Ваших 

персональних даних).  

  

II. В яких цілях ми використовуємо Ваші персональні дані та на якій правовій 

підставі?  

Ми можемо обробляти Ваші дані в таких цілях:  

 Щоб надавати Вам послуги та контактувати з Вами щодо послуг, які ми надаємо.  

 Щоб надсилати Вам маркетингову інформацію (інформаційні бюлетені; запрошення 

на заходи, семінари, вебінари; пропозиції щодо послуг Nexia DK), але виключно за 

наявності Вашої згоди та в тому обсязі, на який ви погодились.  

 Щоб виконувати юридичні обов'язки.  

Правовою підставою для обробки Ваших персональних даних є наявність однієї із 

таких підстав:  

 Виконання договору стороною/ контактною особою якого Ви є, або наявність Вашого 

запиту щодо укладення договору: обробка Ваших персональни х даних 

необхідна для виконання наших зобов'язань за договором або для 

укладення договору .  

 Виконання нашого юридичного обов’язку: наприклад, надання інформації 

державним або правоохоронним органам.  
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 Наш законний бізнес-інтерес, який не порушує Ваші права, свободи та не суперечить 

Вашим інтересам : ми маємо право обробляти Ваші персональні дані, якщо 

така обробка входить у сферу наших законних інтересів в процесі  ведення 

законної діяльності і/або є необхідною для її подальшого ведення, за 

умови, що така об робка не порушує Ваші права, свободи та інтереси.   

У разі відсутності однієї з вищезазначених підстав, ми запитуватимемо Вашу згоду на обробку 

даних. Ви маєте право будь-коли відкликати свою згоду, звернувшись до нас 

privacy@nexia.dk.ua .  

  

III. Як ми захищаємо Ваші персональні дані?  

Ми впровадили відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення належного рівня 

захисту Ваших персональних даних.   

В групі компаній Nexia DK функціонує система політик, процедур і навчання з питань захисту, 

конфіденційності та безпеки даних.  

  

IV. Як довго ми зберігаємо Ваші персональні дані?  

Тривалість зберігання Ваших персональних даних залежить від підстав їх обробки.   

Якщо ви бажаєте дізнатись, як довго ми зберігаємо Ваші дані, будь ласка, ознайомтесь з 

Розділом V цієї Політики. На запит щодо доступу до Ваших персональних даних ми надамо 

Вам таку  інформацію.  

  

V. Які права Ви маєте?  

Ви можете мати такі права щодо Ваших персональних даних, які ми обробляємо:  

 Звернутися із запитом до нас для отримання доступу до Ваших персональних даних;  

 Звернутися із запитом до нас щодо виправлення/оновлення Ваших даних;  

 Звернутися із запитом до нас щодо видалення Ваших даних (“право бути забутим”);  

 Звернутися із запитом до нас щодо обмеження нашого використання Ваших даних (за 

певних обставин);  

 Заборонити обробку Ваших даних (за певних обставин);  

 Портативність даних (за певних обставин).  
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За Вашим запитом щодо доступу до персональних даних ми надамо Вам таку 

інформацію:  

 Чи обробляємо ми Ваші дані;  

 Ціль обробки;  

 Категорії даних;  

 Категорії осіб, яким ми надаємо доступ до Ваших даних (якщо надаємо);  

 Джерела отримання Ваших даних, якщо ми не отримуємо їх безпосередньо від Вас;  

 Термін зберігання Ваших даних або критерії визначення періоду зберігання даних 

(якщо конкретний термін зберігання не можливо визначити).  

  

За вашим запитом ми надамо Вам копію даних, які ми обробляємо.  

Запит на виправлення або оновлення Ваших даних стосується випадків, коли дані, які ми 

обробляємо, є неточними або неповними.  

Запит на видалення Ваших даних  стосується випадків, коли:  

 Дані, які ми обробляємо, більше не є необхідними для цілей, визначених у Розділі II;  

 Ми обробляємо дані на підставі Вашої згоди, і ви відкликали згоду;  

 Ми обробляємо дані на підставі наших законних інтересів, які порушують Ваші права, 

інтереси та свободи;  

 Дані були отримані незаконно.  

Обмеження обробки застосовується тимчасово. Наприклад, ви маєте сумніви щодо 

точності даних або обробки на підставі законного інтересу тощо.  

Ви можете заборонити обробку Ваших даних, надавши пояснення Вашої конкретної 

ситуації, і ми розглянемо Ваш запит.  

Портативність даних стосується випадків автоматизованої обробки.  

Якщо Ви бажаєте реалізувати Ваші права, зв'яжіться з нами privacy@nexia.dk.ua  та поясніть 

Ваші вимоги.  

  

VI. Внесення змін до Політики конфіденційності  

Ми можемо час від часу вносити зміни в цю Політику конфіденційності. Кожного разу, коли 

ми будемо вносити зміни, ми будемо вказувати дату нової редакції.   

  

VII. З ким контактувати у разі виникнення запитань?  

Якщо у Вас є запитання, Ви бажаєте скористатися одним із зазначених вище прав або Ви 

вважаєте, що в цій Політиці представлена не вся необхідна Вам інформація, зв'яжіться з нами 

privacy@nexia.dk.ua  
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