ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
підтримуєтьсся компанієєю ТОВ «Феерреро Украаїна». Викор
ристання цьього сайту свідчить про
о
Цей сайт п
Вашу повнуу та безумовну згоду з «Положеннням про захи
ист персонал
льних данихх». Якщо Ви
и не згодні з
котроюсь ізз умов «Пол
ложення», будь
б
ласка, не вказуйте
е на цьому сайті
с
жодниих Ваших персональнихх
даних.
Відвіданням цього сайту Ви підттверджуєте Вашу згодуу на обробку Ваших пперсональни
их даних, а
також на розкриття Ваших пе
ерсональнихх даних третім
т
особ
бам, розпоовсюдженняя, а також
ж
ичну перед
дачу Ваших персоналльних дан
них. Відвіданням цьоого сайту Ви також
ж
трансграни
підтверджууєте, що сам
ме Ви є суб’єєктом таких персональн
них даних.
При звичаайному від
двіданні сай
йту ми зби
ираємо інф
формацію, яка викориистовується для його
о
подальшогго вдосконал
лення. Отри
имана нами інформаціяя не містить жодних перрсональних даних.
У ряді розділів нашогго сайту Ви маєте мож
жливість над
дсилати нам свою осообисту інформацію. Цяя
інформаціяя не розгляд
дається як конфіденційнна. У тих ро
озділах сайтуу, у яких Ви можете над
діслати нам
м
своє повід
домлення, Ви
В знайдете
е інформаціію про те, як викорисстовуватимууться отрим
мані від Васс
матеріали.
Будь‐які маатеріали, що
о надсилаються Вами, ззапити або заявки мож
жуть бути пеередані співробітниковіі
групи Ferreero в країні, де не підтр
римується заакон про захист інформ
мації. Проте компанії гр
рупи Ferrero
o
вживають усіх заходівв для забезпечення бе зпеки Ваши
их персонал
льних данихх. Всі персональні даніі
межений досступ, щоб за
апобігти нессанкціонованому доступу, модифіккації або виккористанню
ю
мають обм
для недозвволених цілеей.
Група Ferrrero гарантуує, що обр
робка Ваши
их персонал
льних дани
их з викориистанням цього
ц
сайтуу
здійснюєтьься на закон
нній підстав
ві та обмежуується досягненням конкретних, ззаздалегідь визначенихх
але технічнно необхідних для його
законних ц
цілей – як заазначених на цьому сай
йті, так і не зазначених,
з
о
належного функціонуввання. Група
а Ferrero під
д час обробкки персонал
льних данихх на цьому сайті вживаєє
их, організаційних та технічних
т
зааходів для належного
о
(забезпечує вживанняя) необхідних правови
захисту Ваш
ших персональних даних від непрравомірного або випадк
кового досттупу до них,, знищення,,
зміни, блокування, ко
опіювання, надання,
н
роозповсюдже
ення Ваших персональнних даних, а також від
д
равомірних дій
д щодо Ва
аших персоннальних дан
них.
інших непр
Група Ferrrero може користувати
ися послугаами інших компаній для
д
надсиллання пошттою зразківв
продукції, подарунків,, призів, інф
формації ре кламного характеру, ке
ерування вееб‐сайтами або зв’язкуу
ожцями коннкурсів та акцій.
а
Групаа
від імені ггрупи Ferrerro та/або ТОВ «Феррееро Україна» з перемо
Ferrero та/аабо ТОВ «Ферреро Укра
аїна» тимчаасово може надавати та
аким компанніям тільки ту особистуу
інформацію
ю, яка буде потрібна для належ
жного надаання цих послуг. Группа Ferrero та/або
т
ТОВ
В
«Ферреро Україна» вимагає
в
від
д таких ком
мпаній захи
исту переданої їм осообистої інф
формації заа
технологією
ю, що анал
логічна тій, яку викори
истовує груупа Ferrero, і забороняяє використтання такоїї
інформації з будь‐якою
ю іншою меттою.

ма ТОВ «Ф
Ферреро Уккраїна», зал
лишає за собою
с
правво розкрити особистуу
Група Ferrrero, зокрем
інформацію
ю у випадках, передба
ачених чиннним законо
одавством України,
У
і /аабо на вим
могу органівв
влади.
Група Ferreero не надааватиме осо
обисту інфоррмацію треттім особам без Вашогоо дозволу. Якщо
Я
такий
й
дозвіл Вам
ми не надано, ми не ро
озкриватимеемо Вашу особисту інф
формацію. У разі отрим
мання Вашоїї
згоди на ро
озкриття Ваашої особисттої інформаації третім особам
о
ми залишаємо зза собою пр
раво надати
и
таку інформ
мацію тим третім
т
особа
ам, продукц
ція та послугги яких мож
жуть Вас заццікавити. В результаті
р
ціі
треті особи
и можуть зв’’язатися з Ва
ами безпосеередньо.
За необхід
дності група Ferrero залишає
з
заа собою пр
раво вжива
ати всіх нееобхідних заходів
з
або
о
забезпечуввати їх вживвання стосовно видале ння або уто
очнення неп
повних чи ннеточних персональнихх
даних. Зберігання персональних даних,
д
що о бробляютьсся на цьому сайті, здійсснюється не довше, ніж
ж
цього вимаагають цілі обробки пе
ерсональни х даних. Пе
ерсональні дані, що оббробляютьсся на цьомуу
сайті, знищ
щуються або
о знеособлю
юються по доосягненні цілей обробк
ки або в раззі втрати нео
обхідності в
досягненні цих цілей.
Ви маєте п
право відкл
ликати Вашу згоду на обробку персональни
их даних, н аправивши відповіднее
письмове п
повідомлен
ння на зазна
ачену нижч е адресу. Ви
В також ма
аєте право звернутися на згадануу
адресу за о
отриманням
м передбаче
еної законо м інформац
ції стосовно цілей та сппособів обро
обки Вашихх
персональн
них даних, а також із вимогою прро внесенняя уточнень до Ваших пперсональни
их даних, їхх
блокуванняя чи знищ
щення у випадку, якщ
що Ваші персональні дані є непповними, застарілими,,
неточними
и, незаконно отримани
ими або, н а Ваш погл
ляд, не є необхідними
н
вленої мети
и
и для заяв
обробки. Група Ferrero
o обов’язков
во розгляне Ваш запит у передбаче
еному законном порядкуу.
Якщо Ви вж
же надіслал
ли нам свої персональнні дані і хочете забрати
и їх, повідом
мте, будь ла
аска, про цее
електронно
ою поштою на адресу fe
errero.ukrainne@ferrero.com.
ВИКОРИСТТАННЯ COOK
KIES
ТОВ «Ферр
рреро Україн
на» викорисстовує файлли Сookies і веб‐маяки для керуванння цим веб
б‐сайтом таа
поштовими
и програмами. Ми не використоовуємо файл
ли Сookies або веб‐мааяки для зб
бирання чи
и
збереженн
ня особистоїї інформації.
Файл Cookkies – це невеликий фа
айл, що ствоорюється наа Вашому жорсткому
ж
ддиску при відвідуванні
в
і
веб‐сайту. Ф
Файл Сookiees зазвичай містить у сообі назву до
омена, що залишив Сoookies, час жи
иття Сookiess
та його зн
начення, якке є випад
дково приввласненим ідентифікац
ційним ном
мером. Фай
йли Сookiess
використоввуються для зберіганн
ня інформаації неособи
истого хара
актеру, поттрібної для керуванняя
даними, н
наприклад, про тип Вашого
В
вебб‐оглядача. У файлі Сookies
С
таккож може зберігатисяя
інформаціяя про Ваші вподобання,, що допомаагає налаштуувати Вашу роботу з вебб‐сайтом.
Веб‐маяки – це невел
ликі частини комп’ютеерного кодуу, що полегшують керуування веб‐‐сайтом. Цяя
ористовуватися, наприкклад, для підрахунку кількості
к
віддвідувачів веб‐сторінки
и
технологія може вико
шти.
або користтувачів електтронної пош

okies та веб
б‐маяки надають змоггу з’ясувати
и, як спожи
ивачі корисстуються на
ашими веб‐‐
Файли Сoo
сайтами та електронни
ими повідом
мленнями, щ
щоб ми могл
ли постійно покращуватти якість наших послуг.
Під час від
двідування нашого
н
веб‐сайту ми наадсилаємо Вам
В Cookiess. Вони мож
жуть бути ви
икористані в
наступних ввипадках:
— упізнанн
ня конкретн
ного користуувача (його ідентифікац
ційного ном
мера) при поовторному відвідуванні
в
і
сайту. Це дає нам можливість
м
Вам для оззнайомленн
ня нову інф
формацію чи рекламу,,
надавати В
уникаючи показу тих самих роли
иків. Ця фуннкція також надає нам змогу отриимувати статтистику про
о
відвідуванн
ня різних розділів наш
шого сайту і використоввувати цю інформацію
ю для внесення змін таа
удосконалеень. Технологія Сookiess не дає нам
м можливості встановлю
ювати Вашуу особу або дізнаватисяя
персональн
ну інформац
цію.
На цьому сайті вико
ористовуються два ви
иди Сookie
es: Sessioncookies – ттимчасові Сookies,
С
якіі
и не залиши
ите наш сайтт, та Persiste
entcookies –
зберігаються в браузері Вашого комп'ютера, аж поки Ви
постійні Сo
ookies, які зб
берігаються у Вашому ккомп'ютері більш
б
трива
алий час (трривалість цього періодуу
залежить ввід конкретн
ного Сookies).
Більшість ввеб‐оглядачіів автоматиччно прийма ють файли Сookies.
С
Щоб більше діззнатися про
о ці файли, в
тому числі про способи заборо
онити їх зббереження на Вашомуу комп’ютеері, клацайтте наступніі
посилання:
— для Micrrosoft Internet Explorer: http://www
w.microsoft.ccom/info/coo
okies.htm
— для Mozzilla Firefox: http://suppo
h
ort.mozilla.orrg/uk/produ
ucts/firefox/p
privacy‐and‐ssecurity/coo
okies
— для Googgle Chrome: https://support.google. com/chrome
e/answer/95
5647?hl=uk&
&ref_topic=1
14666
Відхиленняя/Прийняттяя Cookies
У Вас є мо
ожливість відмовитися від викори стання Сookkies або нал
лаштувати їїх знову за допомогою
ю
зміни налаштувань сво
ого браузера. При цьом
му, в разі від
дмови від ви
икористанняя Сookies, Ви втрачаєтее
можливістьь участі в дееяких інтерактивних фуннкціях нашо
ого сайту.
Існує декіллька способ
бів керування Сookies. Якщо Ви використову
в
уєте різні ккомп'ютери,, то муситее
щоразу наллаштовувати
и свій браузер на викорристання Сoo
okies у той спосіб,
с
яком
му Ви надаєтте перевагу.
Деякі сучаасні браузеери маютьь функцію переглядуу політики веб‐сайта щодо ви
икористанняя
персональн
ної інформаації і дозво
оляють таки
им чином користувачев
к
ві контролю
ювати подіб
бні речі. Цяя
функція маає назву P3P (Privacy Pre
eferences Plaatform).
Ви можетее з легкістю
ю видалити будь‐які Сoookies, які були
б
встано
овлені в тецці Сookies Вашого
В
веб‐‐
браузера. Н
Наприклад, при викори
истанні веб‐ббраузера Microsoft
M
Win
ndows Exploorer дотримууйтесь такоїї
послідовно
ості:
— відкрийтте Windows Explorer;

Меню;
— натиснітть клавішу Seearch (Пошуук) у рядку М
— наберітьь Сookies у рядку
р
для по
ошуку у Fold ers and Filess (Теки і фай
йли);
— виберітьь My Computter (Мій ком
мп'ютер) в ррядку Look In
n (Дивитися в);
— натиснітть Search Now
w (Шукати зараз).
з
Нати сніть двічі на
н знайдені теки;
т
— select (Виберіть) буд
дь‐який фай
йл Сookies;
— натиснітть клавішу Delete (Видал
лити) на Ваш
шій клавіатуурі.
Якщо Ви ви
икористовуєєте не Microsoft Window
ws Explorer, а іншу прогр
раму, то набберіть слово
о Сookies у
розділі Help (Допомогаа) для отрим
мання інфоррмації про розташуванн
р
ня теки Сookkies.
Існує організація Thee Interactive
e Advertisinng Bureau, що розроб
бляє стандаарти та інструкції дляя
підтримки бізнес‐про
оцесів в інттернеті. Длля отримання докладн
нішої інфоррмації про Сookies таа
щодо їх вико
ористання Ви можете віідвідати їхніій веб‐сайт www.allabou
w
utcookies.org.
інструкції щ

