Положення про захист персональних даних
При звичайному відвідуванні сайту ми збираємо інформацію, яка використовується
для його подальшого вдосконалення. Отримана нами інформація не містить жодних
персональних даних.
У ряді розділів нашого сайту Ви маєте можливість надсилати нам свою особисту
інформацію. Ця інформація не розглядається як конфіденційна. У тих розділах сайту, в яких
Ви можете надіслати нам своє повідомлення, Ви знайдете інформацію про те, як
використовуватимуться отримані від Вас матеріали. Будь-які матеріали, що надсилаються
Вами, запити або заявки можуть бути передані співробітникові компанії Ferrero в країні, де не
підтримується закон про захист інформації. Проте, компанії групи Ferrero вживають всіх
заходів для забезпечення безпеки Ваших персональних даних. Всі персональні дані мають
обмежений доступ для запобігання несанкціонованому доступу, модифікації або
використання для недозволених цілей.
ТОВ «Ферреро Україна» не надаватиме особисту інформацію третім особам без
Вашого дозволу. Якщо такий дозвіл Вами не надано, ми не розкриватимо Вашу особисту
інформацію. У разі отримання Вашої згоди на розкриття Вашої особистої інформації третім
особам ми залишаємо за собою право надати таку інформацію тим третім особам, продукція
та послуги яких можуть Вас зацікавити. В результаті ці треті особи можуть зв’язатися з Вами
безпосередньо.
ТОВ «Ферреро Україна» може користуватися послугами інших компаній для
надсилання поштою зразків продукції, керування веб-сайтами або зв’язку від нашого імені з
переможцями конкурсів. ТОВ «Ферреро Україна» тимчасово надасть цим компаніям тільки
ту особисту інформацію, що буде потрібна для надання цих послуг. Ми вимагаємо захисту
такої інформації за технологією, що аналогічна до тієї, яку використовує ТОВ «Ферреро
Україна», і забороняємо використання цієї інформації з будь-якою іншою метою.
ТОВ «Ферреро Україна» залишає за собою право розкрити особисту інформацію у
випадках, передбачених чинним законодавством України, і /або на вимогу органів влади.

Захист інформації
ТОВ «Ферреро Україна» взяло на себе зобов’язання щодо захисту Вашої особистої
інформації. Ми маємо відповідні технічні, адміністративні та фізичні процедури для захисту
Вашої особистої інформації від втрати даних, зловживання або зміни.
Ми обмежуємо коло людей, що мають доступ до особистої інформації, особами, ділові
потреби яких збігаються з метою, з якою було надано інформацію. Ми зберігаємо особисту
інформацію тільки протягом раціонально необхідного часу.
Цей веб-сайт підтримується компанією ТОВ «Ферреро Україна». Використання цього
веб-сайту свідчить про Вашу повну та безумовну згоду з «Положенням про захист
персональних даних». Якщо Ви не згодні з котроюсь із умов «Положення», будь ласка, не
вказуйте на цьому сайті жодних Ваших персональних даних.
Якщо Ви вже надіслали нам свої персональні дані і хочете забрати їх назад,
повідомите нам, будь ласка, про це електронною поштою на адресу kinder@intouch-i.com.

«Cookies»
Використання «cookies»

ТОВ «Феррреро Україна» використовує файли cookie і веб-маяки для керування даним
веб-сайтом та поштовими програмами. Ми не використовуємо файли cookie або веб-маяки
для збирання чи збереження особистої інформації.
Файл «Cookies» – це невеликий файл, що створюється на Вашому жорсткому диску
при відвідуванні веб-сайту. Файл «Сookies» зазвичай містить в собі назву домена, що
залишив «Сookies», час життя «cookies», і його значення, яке є випадково привласненим
ідентифікаційним номером. Файли «Сookies» використовуються для зберігання інформації
неособистого характеру, потрібної для керування даними, наприклад, про тип Вашого вебоглядача. У файл «Сookies» також може зберігатися інформація про Ваші вподобання, що
допомагає налаштувати Вашу роботу з веб-сайтом.
Веб-маяки – це невеликі частини комп’ютерного коду, що полегшують керування вебсайтом. Ця технологія може використовуватися, наприклад, для підрахунку кількості
відвідувачів веб-сторінки або користувачів електронної пошти.
Файли «Сookies» та веб-маяки дозволяють з’ясувати, як споживачі користуються
нашими веб-сайтами та електронними повідомленнями, щоб ми могли постійно покращувати
якість наших послуг.
Під час відвідування нашого веб-сайту ми надсилаємо Вам «Cookies». Вони можуть
бути використані в наступних випадках:


Для впізнавання конкретного користувача (його ідентифікаційного номера) при
повторному відвідуванні сайту. Це дає нам можливість надавати Вам для
ознайомлення нову інформацію чи рекламу, уникаючи показу тих самих роликів. Ця
функція також дозволяє нам отримувати статистику про відвідування різних розділів
нашого сайту і використовувати цю інформацію для внесення змін та удосконалень.
Технологія «cookies» не дає нам можливості встановлювати Вашу особу або
дізнаватися персональну інформацію.



На цьому сайті використовуються два види «cookies»: «session cookies» - тимчасові
«cookies», які зберігаються в браузері Вашого комп'ютера до того моменту, поки Ви не
залишите наш сайт, і «Persistent cookies» – постійні «cookies», які зберігаються у
Вашому комп'ютері більш тривалий час (тривалість цього періоду залежить від
конкретного «cookies»).

Більшість веб-оглядачів автоматично приймають файли «Сookies». Щоб більше
дізнатися про ці файли, в тому числі про способи заборонити їх збереження на Вашому
комп’ютері, клацайте наступні посилання:
•

Для Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

•

Для Netscape Navigator: http://wp.netscape.com/legal_notices/cookies.html

Відхилення/Ухвалення «Cookies»
У Вас є можливість відмовитися від використання «Сookies» або настроїти їх знову за
допомогою зміни налаштувань свого браузера. При цьому, в разі відмови від використання
«Сookies» Ви втрачаєте можливість участі в деяких інтерактивних функціях нашого сайту.
Існує декілька способів керування «Сookies». Якщо Ви використовуєте різні
комп'ютери, то повинні щоразу настроювати свій браузер на використання «Сookies» тим
способом, якому Ви надаєте перевагу.

Деякі сучасні браузери мають функцію проглядання політики веб-сайта щодо
використання персональної інформації і дозволяють таким чином користувачеві
контролювати подібні речі. Ця функція має назву «P3p» (Privacy Preferences Platform).
Ви можете з легкістю видалити будь-які «Сookies», які були встановлені в теці
«cookies» Вашого веб-браузера. Наприклад, при використанні веб-браузера Microsoft
Windows Explorer дотримуйтесь такої послідовності


Відкрийте 'Windows Explorer'



Натисніть клавішу 'Search' (Пошук) на рядку Меню



Наберіть «cookie» в рядку для пошуку в «Folders and Files» (Теки і файли)



Виберіть 'My Computer' (Мій комп'ютер) в рядку 'Look In' (Дивитися в)



Натисніть 'Search Now' (Шукати зараз). Натисніть двічі на знайдені теки



'Select' (Виберіть) будь-який файл «cookies»



Натисніть клавішу 'Delete' (Видалити) на Вашій клавіатурі.

Якщо Ви використовуєте не Microsoft Windows Explorer, а іншу програму, то наберіть
слово «Сookies» в розділі "Help" (Допомога) для отримання інформації про розташування
теки «Сookies».
Існує організація, – The Interactive Advertising Bureau, – що розробляє стандарти та
інструкції для підтримки бізнес-процесів в Інтернеті. Для отримання докладнішої інформації
про «Сookies» та інструкції з їх використання Ви можете відвідати їхній веб-сайт
www.allaboutcookies.org.
ТОВ «Ферреро Україна» може користуватися послугами інших компаній для
надсилання електронних повідомлень або розміщення реклами на інших веб-сайтах. ТОВ
«Ферреро Україна» не контролює використання файлів «Сookies» цими компаніями. Щоб
відмовитися від файлів «Сookies», що створюються сайтами цих компаній, виконайте дії
процедури, наданої організацією Network Advertising Initiative (Мережева рекламна
ініціатива): http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

