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нній підстав

азначених н
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х  персонал

єктом таких 

йту  ми  зби

имана нами 

  маєте  мож
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формацію, 

я не містить 
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сайті жодни

ку  Ваших  п

бам,  розпо

анням  цьо

яка  викори

жодних пер
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обистої  інф

яє  використ

відчить про

и не згодні з
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 Ваш запит у

ні дані  і хоч

ne@ferrero.

ли Сookies  і 

овуємо  файл

орюється  на

обі назву до
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штувань сво

ь участі в де

лька  способ

лаштовувати

асні  браузе

ної  інформа

ає назву P3P

е  з  легкістю

Наприклад, 
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онити  їх  зб

http://www

ort.mozilla.or

port.google.

від  викори

а. При цьом
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