Положення про конфіденційність


Ваша згода

Цей веб-сайт належить компанії «Mondelēz International Inc.» ( «Монделіс»). Компанія «Монделіс»
використовує цей сайт і надає Вам доступ до нього для інформаційних цілей. Відвідуючи цей сайт
або використовуючи його, Ви погоджуєтеся на ці Умови використання та підтверджуєте свою згоду з
нашою Політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні з Умовами користування та Політикою
конфіденційності, Ви не можете користуватися даним сайтом.
●

Види інформації, яку ми збираємо

На нашому Сайті ми збираємо як особисту, так і узагальнену інформацію.
Особиста інформація стосується індивідуального споживача, наприклад, його прізвище, ім'я, адреса,
номер телефону, адреса електронної пошти, номер кредитної картки, тощо. Ми збираємо особисту
інформацію лише щодо осіб, які надають її нам добровільно та свідомо, наприклад, реєструючись
на нашому Сайті або повідомляючи нам своє ім'я та адресу для подальших контактів з нами. Ми не
вимагаємо від Вас реєстрації для перегляду нашого сайту або отримання доступу до його змісту.
Узагальнена інформація стосується таких питань, як кількість відвідувачів сайту, відвідуваних ними
сторінок, вид веб-браузера та операційної системи, найменування використовуваного інтернетпровайдера тощо. Коли Ви відвідуєте наш сайт, ми отримуємо цю інформацію автоматично та
приєднуємо її до подібної інформації, отриманої про всіх інших відвідувачів нашого веб-сайту.
Збираючи цю інформацію, ми вивчаємо, як краще адаптувати наш веб-сайт до інтересів наших
відвідувачів.

●

Як ми збираємо інформацію

Як ми вже відзначали вище, ми збираємо вашу особисту інформацію безпосередньо від Вас і з
Вашого відома. Таким чином, коли Ви заходите на наш веб-сайт, ми збираємо інформацію, яку Ви
при цьому надаєте. Коли Ви берете участь в рекламній акції, ми збираємо інформацію, яку Ви
надаєте, щоб прийняти участь і дозволити нам виконати наші зобов'язання в ході рекламної акції
перед Вами. Коли Ви відправляєте нам повідомлення по електронній пошті, ми збираємо інформацію
про адресу Вашої електронної пошти, яку Ви надаєте, з тим, щоб ми могли Вам відповісти.
Ми також постійно збираємо узагальнену інформацію в ході Вашого перегляду нашого сайту. Збір
цієї інформації, яка не має особистого характеру, виробляється з використанням технологій "cookies"
або «мережевих маяків» (також іменованих «форматом поелементного обміну даними»), як
пояснюється нижче.
●

Cookies

Як і багато інших компаній, на нашому веб-сайті ми використовуємо технологію "cookies". "Cookies"—
це фрагменти інформації, яку веб-сайт передає на жорсткий диск комп'ютера користувача для
ведення реєстраційних записів. "Cookies" розширюють Ваші можливості при роботі з інтернетом,
зберігаючи Ваші преференції при відвідуванні того чи іншого сайту. "Cookies" не містять ніякої
інформації особистого характеру, не можуть змінювати профіль Вашої системи або отримувати
інформацію з Вашого жорсткого диска.
Коли Ви переглядаєте наш веб-сайт, ми можемо розмістити у Вашому комп'ютері "cookie". Тимчасові
"cookies" використовуються для таких цілей, як підрахунок числа відвідувань наших сайтів. Коли Ви
виходите з вашого веб-браузера, ці тимчасові "cookies" видаляються. Ваш браузер також може
занести на ваш комп'ютер постійний "cookie". Коли Ви входите на наш сайт, цей тип "cookies"
повідомляє нам, чи відвідували Ви нас перш або Ви є новим відвідувачем. "Cookie" не дає ніякої
особистої інформації про Вас і не надає нам ніякої можливості увійти з Вами в контакт, і такий "cookie"
не одержує з Вашого комп'ютера ніякої інформації. Ми використовуємо "cookies" для того, щоб нам
було легше визначати особливості сайту та ту інформацію, до якої Ви проявляєте найбільший
інтерес, щоб ми могли надати Вам в більшому обсязі саме те, що Вам цікаво.

Пункт «Довідка» на панелі управління більшості браузерів підкаже Вам, як зробити так, щоб ваш
браузер не приймав нові "cookies" або повідомляв Вас про отримання нових "cookies", а також вкаже,
як можна повністю відключити функцію прийняття "cookies". Однак пам'ятайте про те, що "cookies"
дозволяють Вам користуватися всіма перевагами нових параметрів веб-сайту компанії «ПРаТ
"Монделіс Україна" і ми рекомендуємо Вам не відключати функцію їх прийняття.
●

Мережеві маяки

Мережеві маяки — це засіб Інтернету, який допомагає нам визначити, наприклад, видима та чи інша
сторінка. Коли Ви просите нас надсилати Вам інформацію щодо рекламної акції або інформаційний
бюлетень, ми можемо використовувати мережеві маяки, щоб визначити, скільки електронних
повідомлень, які ми направили Вами, були дійсно відкриті. Як мереживий маяк може діяти будь-яке
електронне зображення, яке відображається як частина веб-сторінки, включаючи банерні
оголошення.
Рекламодавці — треті особи, які розміщують свої оголошення на будь-якому веб-сайті компанії
Mondelēz International, можуть також використовувати «файли-маркери» і / або мережеві маяки в
своїх рекламних оголошеннях. Компанія Mondelēz International не має ніякого контролю над такими
«файлами-маркерами» і / або мережевими маяками третіх осіб і не має доступу до будь-якої
інформації, яку вони можуть збирати від свого імені. Детальніше дізнатися про рекламну діяльність
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клікнувши
тут:
https://www.networkadvertising.org/. Крім того компанія, Mondelēz International може використовувати
«файли-маркери» і / або мережеві маяки при розміщенні своєї реклами на веб-сайтах інших
компаній. Будь-яка інформація, яку ми будемо збирати таким чином, буде регулюватися цим
Положенням про конфіденційність.
●

Конкурси та змагання

Ви погоджуєтеся відшкодовувати збитки, забезпечувати непритягнення до відповідальності компанії
«Монделіс», її посадових осіб, директорів, службовців, агентів, ліцензіарів та постачальників і
захищати від всіх втрат, витрат, збитків і витрат, включаючи відповідні гонорари адвокатів та судові
витрати, що виникають в результаті будь-якого порушення цих умов або будь-якої діяльності,
пов'язаної з Вашим обліковим записом в мережі інтернет, допущених Вами або будь-якою іншою
особою, отримуючи доступ до сайту через використання вашого профілю в мережі інтернет. Наш
сайт іноді розміщує повідомлення про рекламні акції, які ми проводимо, і в деяких випадках ми
можемо пропонувати Вам зареєструватися для участі в них з використанням електронних засобів.
Якщо це відбувається, ми будемо використовувати надану Вами інформацію для цілей проведення
рекламної акції (наприклад, для того, щоб зв'язатися з Вами, якщо ви будете визнані переможцем).
Після закінчення відповідного періоду часу після завершення рекламної акції Ваша особиста
інформація буде видалена з нашої бази даних, якщо тільки Ви не дасте згоди на те, щоб ми могли
залишити її у себе і використовувати її для подальших контактів з вами.
●

Анкетні опитування

Іноді ми можемо просити відвідувачів нашого сайту заповнити анкети, що відображають їхнє
ставлення та інтереси. Такі дослідження допомагають нам зрозуміти ваші потреби. Якщо ми згодом
опублікуємо на веб-сайті зразки Ваших відповідей, ми не будемо вказувати при цьому ніякої
інформації особистого характеру. Якщо Ви берете участь в одному з наших досліджень, Ви можете
бути впевнені, що ми не залишимо у себе ніякої інформації особистого характеру про Вас, отриманої
за результатами такого дослідження.
●

Як ми використовуємо Вашу особисту інформацію

Якщо Ви в прямо вираженій формі дали згоду на подальші контакти з нами або попросили внести
Вас у наш список розсилки при реєстрації, ми можемо час від часу звертатися до Вас. Наприклад,
ми можемо надсилати Вам маркетингові чи рекламні матеріали; ми можемо відповідати на ваші
коментарі або запити інформації; або ми можемо звертатися до Вас, якщо це буде необхідно, в ході
обробки запиту на продукт або послугу, спрямованого Вами через наш веб-сайт.
У розділі електронної пошти нашого сайту ми просимо надати деяку інформацію особистого
характеру, таку як ваше ім'я і номер телефону. Ми використовуємо цю інформацію, тільки якщо нам
потрібно безпосередньо зв'язатися з Вами, якщо наші спроби зв'язатися з Вами по електронній пошті

виявилися безуспішними. Ми будемо використовувати Вашу електронну адресу електронної пошти
лише для відповіді на відправлене Вами повідомлення, якщо тільки Ви не дасте нам дозвіл на інше
його використання.
Ми також використовуємо особисту інформацію про Вас для того, щоб поліпшити нашу маркетингову
і рекламну діяльність, для статистичного аналізу використання нашого веб-сайту і для поліпшення
його основних характеристик і змісту. Ми також можемо використовувати вашу особисту інформацію,
щоб надавати відомості, більш повно відповідні вашим інтересам, як ми їх розуміємо на підставі
інформації, яку Ви нам надали, а також на підставі Вашої роботи з нашим сайтом. Ці адаптовані до
Ваших інтересів відомості можуть включати рецепти, банери, інформацію про ті чи інші продукти та
рекламні пропозиції. Ми не виробляємо автоматичний збір особистої інформації, але ми можемо
об'єднувати інформацію, яка не має особистого характеру і отриману автоматично (через «файлимаркери»).
Основна мета компанії Mondelēz International при зборі особистої інформації полягає в тому, щоб Ви
могли з більшою для себе користю використовувати наші веб-сайти та інтерактивні банерні
оголошення.
Термін зберігання Вашої особистої інформації складається з періоду, протягом якого Ви
користуєтеся Сайтом.
Користуючись даним сайтом, Ви підтверджуєте, що Компанія Монделіс має право передавати Ваші
персональні дані третім особам і звільняється від зобов’язання повідомляти Вас про таку передачу,
обробку, знищення. Ви маєте право відкликати свою згоду на використання Ваших персональних
даних, направивши підписане письмове повідомлення про відкликання за адресою: ПрАТ
"Монделіс Украиїна"; 42600, Україна Сумская обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28А .
Користуючись цим сайтом Ви підтверджуєте що Компанією Монделіс Вас було ознайомленно з
Вашими правами, як суб`єкта персональних даних передбаченими ст.8 Закону України «Про захист
персональних даних» згідно з якою, суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних
даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам,
крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію
про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
{ 3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків,
передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також
отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки
своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким
володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також
на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;}
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час
надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
●

Рекламні партнери

Компанія Mondelēz International вибрала компанію «Wizard» у якості свого партнера по розміщенню
банерної реклами на веб-сайтах інших компаній від нашого імені. «Даблклік» використовує «файлимаркери» для відстеження дій кожного, хто клацне посилання на її рекламу. Положення про
конфіденційність компанії «Даблклік», ознайомитися з яким можна за адресою: wizardpost.com.ua,

пояснює, як можна уникнути цього виду відстеження. Крім того, Ви можете відключити функцію
створення «файлів cookie,» через Ваш браузер. Більш докладно про це Ви можете дізнатися в
розділі «Довідка» Вашого браузера.
●

Треті особи, які надають підтримку компанії Мondelez international

В ході ведення ділової активності ми залучаємо інші компанії та фізичних осіб для виконання різних
функцій від нашого імені. Наприклад, ми наймаємо агентства, що допомагають нам проводити
рекламні акції, аналізувати дані, виконувати замовлення, які Ви розміщуєте, і надавати послуги
клієнтам. Ці агенти можуть мати доступ до особистої інформації, якщо вона необхідна їм для
виконання їх функцій в компанії Mondelēz International; проте вони не можуть використовувати таку
інформацію для будь-яких інших цілей і повинні дотримуватися конфіденційності такої інформації.
●

Спільне використання та передача даних

Ми не будемо продавати, передавати або розкривати інформацію особистого характеру, яку ми
збираємо на нашому веб-сайті, третім особам без Вашої попередньої згоди на подібні дії. З цього
правила є тільки два винятки: (1) ми розкриємо таку інформацію у випадках, якщо ми дійсно
вважаємо, що це необхідно для запобігання злочину або нанесення шкоди нам або третім особам; і
(2) ми розкриваємо інформацію третім особам, які надають нам підтримку, як описано вище.
Іноді ми ділимося узагальненою інформацією про наших відвідувачів (наприклад, процентним
співвідношенням відвідувачів-чоловіків і жінок нашого сайту) з рекламодавцями, діловими
партнерами, спонсорами та іншими третіми особами, бо прагнемо адаптувати або посилити
значення змісту й реклами нашого сайту для наших користувачів. Ми можемо також узагальнювати
дані завантажувальних файлів (наприклад, Ваш веб-браузер, операційна система, відвідані сторінки
тощо), щоб зрозуміти, як наші відвідувачі користуються сайтом і які його сторінки / можливості є
найбільш популярними. У таких випадках ми знеособлюємо персональні дані відвідувачів.
● Посилання на інші сайти
Компанія Mondelēz International докладає всіх зусиль для того, щоб гарантовано забезпечити те, що
кожне посилання на нашому веб-сайті направляє Вас за корисною адресою в мережі інтернет. Однак
веб-сайти та адреси швидко змінюються, і компанія Mondelēz International не може гарантувати зміст
кожного сайту, посилання на який ми надаємо. Крім того різні веб-сайти мають різні правила щодо
дотримання конфіденційності. Вам завжди слід знайомитися з положенням про конфіденційність
відвідуваного Вами сайту, щоб знати свої права.
●

Вибір і контроль

Саме Ви в кінцевому рахунку контролюєте особисту інформацію, яку Ви надаєте нам на нашому
сайті. Наприклад, Ви можете в будь-який час змінити установки для подальших контактів,
направивши повідомлення по електронній пошті онлайн групи за адресою, вказаною нижче, або
змінивши інформацію в розділі "Ваш профіль" сайту. Ви також можете повністю скасувати Вашу
реєстрацію, і ми негайно зробимо кроки, щоб видалити Вашу особисту інформацію з нашої бази
даних. Якщо Ви хочете цього, відправте відповідне повідомлення по електронній пошті онлайн групи
за адресою, вказаною нижче.
●

Важливе зауваження для дітей

Перед тим, як повідомити ваше ім'я, адресу, адресу електронної пошти або будь-яку іншу особисту
інформацію кому-небудь в мережі інтернет, обов'язково отримайте дозвіл на це у ваших
батьків/опікунів.
●

Політика конфіденційності щодо дітей

Деякі частини нашого веб-сайту можуть бути повністю або частково призначені дітям у віці до 13
років. На цих ділянках нашого веб-сайту ми керуємося федеральним законодавством США і
нормативними актами щодо захисту приватного життя дітей, а також основними принципами Відділу
з контролю реклами, що адресована дитячій аудиторії (CARU).
На ділянках нашого веб-сайту, призначених для дитячої аудиторії, ми безпосередньо не збираємо
особисту інформацію у дітей у віці до 13 років, за винятком випадків, коли це дозволено відповідно
до федеральним рекомендаціям і правилам CARU. На цих ділянках нашого веб-сайту ми іноді

пропонуємо рекламні акції, такі як конкурси або змагання. У таких випадках ми можемо дозволити
дитині взяти участь в конкурсі, вказуючи лише своє ім'я (але не прізвище) та адресу електронної
пошти, а також ім'я та адресу електронної пошти її батьків. Потім ми повідомляємо батьків про те,
що їхня дитина захотіла взяти участь в конкурсі, і пропонуємо їм можливість заборонити таку участь
і видалити представлену інформацію з нашої бази даних. Якщо батьки дозволяють дитині брати
участь у рекламній акції, і дитина виграє, ми зв'язуємося з батьками (а не з самою дитиною) для
отримання від них подальшої особистої інформації, необхідної для вручення призу. Ми не
використовуємо особисту інформацію дитини для будь-яких цілей, за винятком проведення
рекламної акції, і ми не будемо надавати цю інформацію третім особам (за винятком підприємств,
що надають нам підтримку, як описано вище), якщо тільки ми прямо не вказали це в нашому
повідомленні для батьків. Після закінчення відповідного періоду часу після закінчення рекламної
акції ми видаляємо з нашої бази даних всю особисту інформацію про дитину та її батьків, якщо тільки
батьки не нададуть нам дозвіл на те, щоб залишити цю інформацію в наших архівах.
Ми можемо також дозволити дитині посилати нам повідомлення по електронній пошті або
направляти електронне повідомлення одному через наш сайт. Ми відповімо на ці повідомлення або
передамо їх, але ми не будемо зберігати імена, адреси електронної пошти або самі електронні
повідомлення в нашій експлуатаційній базі даних. Ми не будемо зберігати цю інформацію або
надавати її третім особам (за винятком підприємств, що надають нам підтримку, як описано вище).
Відповідно до законодавства США, веб-сайти, адресовані дітям у віці до 13 років, не можуть
обумовлювати участь дитини в пропонованих акціях розкриттям їм більшої кількості особистої
інформації, ніж це розумно необхідно для участі у відповідній акції. Ми повністю виконуємо цю
вимогу.
Після належної ідентифікації батьки можуть ознайомитися з будь-якою особистою інформацією, яку
ми отримали від їхньої дитини, якщо ми все ще зберігаємо таку інформацію в нашій експлуатаційній
базі даних. Вони можуть також вимагати видалити цю інформацію з нашої бази даних і відмовитися
дозволити нам продовжувати отримувати або використовувати інформацію від їхньої дитини. Якщо
ви є батьком дитини і бажаєте реалізувати ці права, будь ласка, зверніться до онлайн-групи за
адресою mdlz.consumer@mdlz.com.

