VICHY / ТОВ «ЛОРЕАЛЬ Україна»
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Тов ариств о з обмеженою в ідпов ідальністю «ЛОРЕАЛЬ Україна» прагне стати зразков ою соціально в ідпов ідальною компанією, щоб допомогти зробити св іт більш прекрасним місцем. Ми надаємо в еликого
значення чесності і ясності, а також прагнемо побудув ати міцні і дов готрив алі стосунки з нашим и
спожив ачами, заснов аними на дов ірі і в заємній в игоді.
Частков о це зобов 'язання означає пов аж ати в аше прив атне життя і в аш в ибір.
Дотримання в ашої конфіденційності є в ажлив им для нас.
Саме тому ми нижче розмістили "Нашу обіцянку конфіденційності" і нашу пов ну Політику конфіденційності.
НАША ОБІЦЯНКА КОНФІДЕНЦІЙ НОСТІ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ми пов ажаємо в аше прив атне життя і в аш в ибір.
Ми гарантуємо, що конфіденційність і безпека є частиною в сього, що ми робимо.
Ми не надсилаємо в ам маркетингов і пов ідомлення, якщо в и не дали в ідпов ідної згоди на це.
Ви можете передумати в будь-який час.
Ми ніколи не пропонуємо і не продаємо в аші дані.
Ми докладаємо в сіх зусиль для збереження в аших даних в безпеці.
Це в ключає в себе спів працю тільки з надійними партнерами.
Ми прагнемо бути в ідкритими і прозорими щодо того, як ми в икористов уємо в аші дані.
Ми не в икористов уємо в аші дані таким чином, про який ми не пов ідомляємо в ас.
Ми пов ажаємо в аші прав а і зав жди намагаємося задов ольнити в аші запити, наскільки це можлив о,
в ідпов ідно до нашої в ласної прав ов ої та господарської в ідпов ідальності.

Для отримання додатков ої інформації про нашу політику конфіденційності, нижче ми в казали, які типи
персональних даних ми можемо отримув ати безпосередньо в ід в ас або в ід в ашої в заємодії з нами, як ми
можемо в икористов ув ати їх, з ким ми можемо поділитися ними, як ми захищаємо їх і тримаємо в безпеці, а
також в аші прав а стосов но в аших персональних даних. Зв ичайно, в сі ситуації можуть не застосов ув атися
до в ас. Дана Політика конфіденційності надає в ам огляд в сіх можлив их ситуацій, в яких ми могли б
в заємодіяти.
Чим більше в и в заємодієте з нами, тим більше в и дозв оляєте нам дізнатися про в ас і тим біль ше
індив ідуальних послуг ми можемо запропонув ати в ам.
Коли в и ділитеся з нами в ашими персональними даними або коли ми збираємо в аші персональні дані, ми
в икористов уємо їх у в ідпов ідності з цією Політикою. Будь ласка, ув ажно прочитайте цю інформацію і наш
розділ Питання та в ідпов іді (за наяв ності). Якщо у в ас є будь-які питання або занепокоєння щодо в аших
персональних даних, будь-ласка, зв 'яжіться з нами DataPrivacyUkraine @loreal.com .
ЩО ВИ ЗНАЙДЕТЕ В ЦІЙ ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ?
Хто ми?
Що таке персональні дані?
Які дані ми збираємо і як їх в икористов уємо?
Як ми можемо збирати або отримув ати в аші дані?
Ав томатизов ане прийняття рішень
Профілюв ання
Хто може отримати доступ до в аших персональних даних?
Де ми зберігаємо в аші персональні дані?
Як дов го ми зберігаємо в аші персональні дані?
Чи захищені мої персональні дані?
Посилання на сторонні сайти і соціальні мережі.
Соціальні медіа і контент, ств орений користув ачами.
Ваші прав а і в ибір.
Контактна інформація.
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ХТО МИ
Vichy - це частина портфеля бренду ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА». ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» несе
в ідпов ідальність за персональні дані, якими в и поділитися з нами. Коли ми гов оримо "L’Oréal", "Нам", "Наш"
або "Ми", саме її ми маємо на ув азі. ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» є "в ласником бази даних" для цілей
застосов них законів про захист даних.

ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?
Термін "Персональні дані" означає будь-яку інформацію або частину інформації, яка може ідентифікув ати
в ас, безпосередньо (наприклад, в аше ім'я) або опосередков ано (наприклад, за допомогою таких анонімних
даних, як унікальний ідентифікаційний номер). Це означає, що персональні дані в ключають в себе адресу
електронної пошти/домашню адресу/мобільний телефон, логіни, фотографії профілю, перс ональні
в подобання і купів ельні зв ички, контент користув ачів , фінансов у інформацію. . Вони також можуть в ключати
такі унікальні числов і ідентифікатори, як IP-адресу в ашого комп'ютера або MAC-адресу в ашого мобільного
пристрою, а також файли cookies.

ЯКІ ДАНІ МИ ЗБИРАЄМО І ЯК МИ ЇХ ВИКОРИСТОВУЄМО?
L’Oréal в в ажає, що в и, як спожив ач, в самому центрі того, що ми робимо. Нам подобається дослухатися до
в ас, в читися у в ас, ств орюв ати і постачати продукцію, яка в ам сподобається. І ми знаємо, що багатьом з
в ас подобається тримати з нами зв 'язок. Саме тому, існує багато способів , за допомогою яких в и могли б
поділитися з нами в ашими персональними даними, а ми могли б зібрати їх.

Як ми можемо збирати або отримувати ваші дані?
Ми можемо збирати або отримув ати дані в ід в ас через наші в еб-сайти, форми, додатки, пристрої, продукцію
компанії L’Oréal або сторінки брендів в соціальних мережах або іншим способом. Іноді в и надаєте нам ці
дані безпосередньо (наприклад, коли в и ств орюєте обліков ий запис, коли в и зв 'язуєтеся з нами, в
магазинах/салонах краси), іноді ми збираємо їх (наприклад, з допомогою файлів cookies, щоб зрозуміти, як
в и в икористов уєте наші в еб-сайти/додатки) або іноді ми отримуємо дані в ід третіх осіб. .
Коли ми збираємо дані, ми в казуємо обов 'язков і поля за допомогою зірочки, де інформація нам необхідна:
-

Надаємо в ам послуги, про які в и просили (наприклад, для розсилки в ам актуальної інформації); або
Дотримуємося законодав чих в имог.

Якщо в и не надасте дані, позначені зірочкою, це може в плинути на нашу здатність та надав ати послуги.
Ми розміщаємо більш детальну інформацію в таблиці нижче, пояснюючи:
1)

2)

3)
4)

Протягом якої взаємодії ваші дані можуть бути надані або зібрані? Ця колонка пояснює, під
час якої дії чи ситуації за в ашої участі ми збираємо в аші дані. Наприклад, , підписав шись на
розсилку або переглядаючи в еб-сайт/додаток.
Які персональні дані ми отримуємо безпосередньо від вас або в результаті вашої
взаємодії з нами? Ця колонка пояснює, які типи даних ми збираємо про в ас в залежності в ід
ситуації.
Як і чому ми можемо використовувати ваші дані? Ця колонка пояснює, що ми можемо зробити
з в ашими даними і які в нас цілі для їх збору.
Що є правовою підставою для використання ваших персональних даних? У цій колонці
пояснюється, чому ми можемо в икористов ув ати в аші дані.
В залежності в ід цілей, для яких в икористов уються дані, прав ов ою підстав ою для обробки в аших
даних може бути:
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Ваша згода;
Наш законний інтерес, яким може бути:

Покращення наших продуктів і послуг: зокрема, наші бізнес-інтереси, щоб
допомогти нам краще зрозуміти в аші потреби та очікув ання і, в ідпов ідно,
поліпшити наші послуги, в еб-сайти/додатки/пристрої, продукти і бренди на
користь наших спожив ачів .

Попередж ення шахрайства.

Забезпечення наших інструментів: зберігання
інструментів , які ви
в икористов уєте (наші в еб-сайти/додатки/пристрої) у безпеці та забезпечення їх
належної роботи і постійного в досконалення.
Правові підстави, коли обробка даних необхідна за законом.
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Інформаційний огляд вашої взаємодії з нами та її вплив на ваші
Під час якої
взаємодії ви
можете надавати
і ми можемо
збирати ваші
дані?
Створення
облікових записів
і управління ними
Інформація, зібрана
під час ств орення
обліков ого
запису
на
в еб-сайтах/у
додатках
L’Oréal,
через
соціальні
мережі,
або
в
магазині.

Які персональні дані ми
отримуємо
безпосередньо від вас або
в
результаті
вашої
взаємодії з нами?

Як
і
чому
ми
можемо
використовувати ваші дані?

В залежності в ід того,
скільки в и в заємодієте з
нами,
ці
дані
можуть
в ключати:

Ім'я та прізв ище;

Стать;

Адресу
електронної
пошти;

Адресу;

Номер телефону;

Фото;

День народження або
в ік;

Ідентифікатор,
ім'я
користув ача і пароль;

Особистий опис або
в подобання;

Профіль у соціальній
мережі
(де
ви
в икористов уєте логін
або
ділитеся
персональними
даними з нами).

Для того, щоб:


Керув ати
будь-якими
конкурсами,
акціями,
опитув аннями або конкурсами,
в яких в и в ирішите брати
участь;

Відпов ідати на в аші питання та
іншим чином в заємодіяти з
в ами;

Пропонув ати в ам програму
лояльності;

Дозв олити
в ам
керув ати
в ашими в подобаннями;

Відправ ляти в ам маркетингов і 
пов ідомлення (які в и запросили
у нас), що
можуть бути
адаптов ані
до
в ашого
"профілю" (тобто, за допомогою
персональних
даних
ми
дізнаємося про в ас і в аші
в подобання);

Виконання контракту
Для надання замов лених в ами
послуг (наприклад, ств орити
обліков ий запис, запов нити
анкету).



Законний інтерес
Для безпеки
наших
в ебсайтів /додатків , захисту їх в ід
шахрайств а, а також кращого
розуміння в аших потреб та
очікув ань
і,
в ідпов ідно,
покращення
наших послуг,
продуктів та брендів .





Розсилка
актуальної
інформації
підписка
комерційні
повідомлення

і
на

В залежності в ід того,
скільки в и в заємодієте з
нами,
ці
дані
можуть
в ключати:

Адресу
електронної
пошти;

Ім'я та прізв ище;

Особистий опис або
в подобання;

Профіль у соціальній
мережі
(де
ви
в икористов уєте логін
або
ділитеся
персональними даними
з нами).

Пропонув ати персоналізов ані
послуги
в залежності в ід
особлив остей зов нішності;
Відслідков ув ати
та
покращув ати роботу наших в ебсайтів /додатків ;
Аналізув ати
і
збирати
статистичні дані;
Захищати
наші
в ебсайти/додатки, в ас і нас в ід
шахрайств а;

Що є правовою підставою для
використання
ваших
персональних даних?



Згода
Для прямих маркетингов их
пов ідомлень в ам.

Для того, щоб :


Відправ ляти в ам маркетингов і
пов ідомлення (які в и запросили
у нас), які можуть бути
адаптов ані
до
в ашого
"профілю" (тобто, за допомогою
персональних
даних
ми
дізнаємося про в ас і в аші
в подобання,
в ключаючи
розташув ання
в ашого
улюбленого магазину);

Згода
Для
маркетингов их
пов ідомлень в ам.



Законний інтерес
Для
поліпшення
нашої
маркетингов их пов ідомлень ,
розуміння їх ефектив ності і
гарантув ання,
що
ви
отримаєте
найактуальнішу
інформацію;
для
кращого
розуміння в аших потреб та

Аналізув ати
і
статистичні дані.

збирати
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очікув ань
і,
в ідпов ідно,
покращення
наших послуг,
продуктів та брендів .



Онлайн перегляд
Інформація, зібрана
файлами
cookies
("Файли
cookies"*)
або
аналогічним и
технологіями,
як
частини
в ашого
перегляду
в ебсайту/додатків
компанії
L’Oréal
та/або
сторонніх
в еб-сайту/додатків .
Для
отримання
інформації
про
конкретні
файли
cookies,
що
розміщуються
за
допомогою
цього
в еб-сайту/додатку,
будь
ласка,
зв ерніться
до
в ідпов ідної таблиці
файлів cookies.

В залежності в ід того,
скільки в и в заємодієте з
нами,
ці
дані
можуть
в ключати:

Дані,
пов 'язані
з
в икористанням наших
в еб-сайтів /додатків :

Місце,
зв ідки
ви
перейшли;

Реєстраційні дані;

Сторінки,
які
ви
переглянули;

Відео,
які
ви
подив илися;

Оголошення, на які в и
клікнули або натиснули;

Продукти,
які
ви
шукаєте;

Ваше
місцезнаходження;

Трив алість
в ашого
в ізиту;

Продукти, які в и обрали
для
формув ання
в ашого кошика.
Технічна інформація:

IP-адреса;

інформація
браузер;

інформація
пристрій.

Файли cookies - це
нев еликі текстов і файли,
що
зберігаються
на
в ашому
пристрої
(комп'ютері, планшеті або
мобільному
телефоні),
коли в и знаходитесь в
мережі Інтернет, в тому
числі і на в еб-сайтах
L’Oréal Group.

*

про

Ми в икористов уємо файли cookies,
де це доречно, разом з іншим и
персональними даними, якими ви
в же поділилися з нами (наприклад,
попередні покупки, або чи ви
підписалися на нашу розсилку) або
для наступних цілей:


Забезпечити
належне
функціонув ання нашого в ебсайту/додатків :
o прав ильне
в ідображення
контенту;
o ств орення
і
запам'ятов ув ання кошику;
o ств орення
і
запам'ятов ув ання
в ашого
логіна;
o персоналізація інтерфейс у
(наприклад, мов а);
o параметри, додані у в ашому
пристрої,
в ключаючи
роздільна здатність екрана і
т.д.;
o поліпшення роботи наших
в еб-сайтів /додатків ,
наприклад,
шляхом
тестув ання нов их ідей.



Забезпечити безпечну роботу
в еб-сайту/додатку і захистити
в ас
в ід
шахрайств а
або
неправ омірного в икористання
наших в еб-сайтів або послуг,
наприклад, шляхом в иконання
пошуку
та
усунення
несправ ностей.

про

Унікальний
ідентифікатор
надається
кожному
в ідв ідув ачу
разом
із
терміном
дії
такої
ідентифікатора.

Вести
актуальний
список 
в ідписок, якщо в и просили не
контактув ати з в ами;



Правові підстави
Для збереження в аших даних
в списку в ідписок, якщо ви
попросили нас більше не
надсилати
в ам
жодної
маркетингов ої інформації.


Законний інтерес:
Для гарантії того, що реклама і
пов ідомлення
наших
в ебсайтів /додатків
працює
належним чином і постійно
в досконалюється з допомагаю
файлів cookies, які (і) необхідні
для функціонув ання наших
в еб-сайтів /додатків
і
(іі)
в икористов уються
для
підтримки безпеки наших в ебсайтів /додатків .

Зібрати статистичні дані для:
Уникнення
пов торного
запису в ідв ідув ачів ;
o Для в станов лення реакції
користув ачів
на
наші
рекламні кампанії;
o Для
поліпшення
нашої
пропозицій;
o Для
розуміння,
як
ви
знайшли
наші
в ебсайти/додатки.
o
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Достав ити пов едінков у рекламу
в мережі Інтернет аби:
o показати
в ам
онлайн
рекламу продукції, яка може
бути
цікав ою
в ам,
грунтуючись
на
в ашій
попередній пов едінці;
o показати в ам рекламу і
контент
в
соціальних
мережах.



Адаптув ати наші послуги для
в ас аби:
o в ідправ ити
в ам
рекомендації, маркетингов у
інформацію або контент на
основ і в ашого профілю та
інтересів ;
o переглянути
наші
в ебсайти/додатки
в
індив ідуальному
порядку
(наприклад,
запам'ятов ув ання
кошик у
або логіну, в ашої мов и,
налаштув ання
файлів
cookies
інтерфейс у
користув ача
(тобто
параметри,
додані
до
в ашого
пристрою,
в ключаючи
роздільну
здатність екрану, бажаний
шрифт, тощо)).



Акційні операції
Відомості,
зібрані
протягом
гри,
конкурсів ,
спеціальної
пропозиції,
заяв ки
на
отримання
зразків
продукції,
опитув ання.

В залежності в ід того,
скільки в и в заємодієте з
нами,
ці
дані
можуть
в ключати:

Ім'я та прізв ище;

Адресу
електронної
пошти;

Номер телефону;

Дату народження;

Стать;

Адресу;

Особистий опис або
в подобання;

Профіль у соціальній
мережі
(де
ви
в икористов уєте логін
або
ділитеся
персональними даними
з нами);

Іншу інформацію про
в ас,
якою
ви
поділилися
з
нами
(наприклад, через в ашу
сторінку
"Особистий
кабінет", зв 'язав шись з
нами,
або
шляхом
надання
в ласного

Дозв олити
в икористання
в соціальних
"поділитися"
в ідображення



Згода
Для в сіх інших файлів cookies.

спільне
нашого контенту
мережах (кнопки
призначені для
на в еб-сайті).



Виконати зав дання, про які ви 
просили
нас,
наприклад,
керув ання в ашою участю у
конкурсах,
іграх
та
опитув аннях, у тому числі
в рахов уючи в аші заув аження
та пропозиції;

Виконання контракту
Для надання в ам послуг, про
які в и просили.



Для цілей збору статистичних 
даних.

Законний інтерес
Для кращого розуміння в аших
потреб
та
очікув ань
і,
в ідпов ідно, покращення наших
послуг, продуктів та брендів .



Для
в ідправ ки
в ам 
маркетингов их пов ідомлень
(там, де в и просили нас про
це).

Згода
Для прямих маркетингов их
пов ідомлень в ам.
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контенту, як фото або
в ідгук,
або
за
допомогою
функції
чату,
доступної
на
деяких
в ебсайтах/додатках,
або
беручи
участь
у
конкурсі,
грі,
опитув анні).
Контент
користувачі
Інформація, зібрана
коли в и публікуєте
пев ний
контент
матеріали на одній з
наших
соціальних
платформ
або
приймаєте пов торне
в икористання нами
контенту,
розміщеного
в ами
на
соціальних
медіа-платформах.

Використання
додатків
пристроїв

і

Інформація, зібрана
в рамках в ашого
в икористання наших
додатків
та/або
пристроїв .

В залежності в ід того,
скільки в и в заємодієте з
нами,
ці
дані
можуть
в ключати:

Ім'я та прізв ище або
псев донім;

Адресу
електронної
пошти;

Фото;

Особистий опис або
в подобання;

Профіль у соціальній
мережі
(де
ви
в икористов уєте логін
або
ділитеся
персональними даними
з нами);

Іншу інформацію про
в ас,
якою
ви
поділилися
з
нами
(наприклад, через в ашу
сторінку
"Особистий
кабінет", зв 'язав шись з
нами,
або
шляхом
надання
в ласного
контенту, як фото або
в ідгук,
або
за
допомогою
функції
чату,
доступної
на
деяких
в ебсайтах/додатках).
В залежності в ід того,
скільки в и в заємодієте з
нами,
ці
дані
можуть
в ключати:

Ім'я та прізв ище;

Адресу
електронної
пошти;

Місцезнаходження;

Дату народження;

Особистий опис або
в подобання;

Фото;

Відомості
про
зов нішність, в ключаючи
тон
шкіри,
тип
шкіри/в олосся;

Геолокацію.



У в ідпов ідності з конкретними 
умов ами, які в и прийняли:
o

o



Опублікув ати св ій
коментар
або
контент;
Просув ати
нашу
продукцію.

Для цілей збору статистичних 
даних.

Для того щоб

Пропонув ати в ам послугу, яку
ви
запросили
(наприклад,
протестув ати нашу продукцію,
придбати нашу продукцію через
додаток або через пов 'язані
в еб-сайти;
консультації
та
пов ідомлення, що стосуються
в ашого перебув ання на сонці,
щоденного догляду за в ашим
в олоссям);

Аналізув ати в ашу зов нішність і
рекомендув ати
в ідпов ідні
продукти
(в
тому
числі
замов лення
продукції)
та
догляд;

Надати в ам продукцію
та
рекомендації
щодо
її
застосув ання;

Виконання контракту

Для надання в ам таких послуг
(в ключаючи,
де
необхідно,
аналіз науков их досліджень та

Згода
Для
пов торного
в икористов ув ати
контенту,
розміщеного в ами в мережі
Інтернет.

Законний інтерес
Для кращого розуміння в аших
потреб
та
очікув ань
і,
в ідпов ідно,
покращення
і
просув ання наших
послуг,
продуктів та брендів .

 Виконання контракту
Для надання в ам таких послуг
(в ключаючи,
де
необхідно,
аналіз науков их досліджень та
іннов ацій,
необхідних
для
надання послуги).
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Запити
Інформація, зібрана
коли в и ставите
запитання
(наприклад,
через
наш
центр
підтримки
спожив ачів ),
що
стосуються наших
брендів ,
наших
продуктів
та
їх
в икористання.

Спонсорство

іннов ацій,
необхідних
для
надання послуги).
Для досліджень та іннов ацій
в ченими компанії L’Oréal Group;
Для моніторингу та покращення
наших додатків і пристроїв ;
Для цілей збору статистичних
даних.

Для досліджень та іннов ацій
в ченими компанії L’Oréal Group;
Для моніторингу та покращення
наших додатків і пристроїв ;
Для цілей збору статистичних
даних.

В залежності в ід того,
Для
в ідпов іді
на
в аші
скільки в и в заємодієте з
запитання;
нами,
ці
дані
можуть В разі необхідності, для з'єднання
в ключати:
в ас з в ідпов ідними службами.

Ім'я та прізв ище;

Номер телефону;

Адресу
електронної 
Для цілей збору статистичних
пошти;
даних.

Інша інформація про
в ас,
якою
ви
поділилися з нами у
в ашому
запитанні
(може
в ключати
зов нішні та медичні
дані).

Для косметичного догляду:
o Для
контролю
та
запобігання
будь-яких
небажаних
ефектів ,
пов 'язаних
з
в икористанням
наших
продуктів ;
o Для в иконання досліджень ,
що стосуються безпечного
в икористання продукції;
o Для
в иконання
й
подальшого
пров едення
коригув альних заходів , у
разі необхідності.
В залежності в ід того,
скільки в и в заємодієте з
нами,
ці
дані
можуть
в ключати:

Ім'я та прізв ище;

Номер телефону;

Адресу
електронної
пошти.



Відправ ити інформацію про
нашу
продукцію
та/або
інформацію,
зазначену
у
списку бажань, особі на
прохання іншої особи.

 Законний інтерес
Для постійного покращення
наших продуктів і послуг, щоб
в ідпов ідати в ашим потребам і
очікув анням, а також для
в ирішення науков о-дослідних та
іннов аційних зав дань.

 Згода
Для обробки в ашого запитання.

 Законний інтерес
Для кращого розуміння потреби
та очікув ання наших клієнтів і,
в ідпов ідно, покращення наших
послуг, продуктів та брендів .

 Правові підстави
Для дотримання юридичних
зобов 'язань
з
метою
моніторингу небажаних ефектів
в ід нашої продукції.

 Виконання контракту
Дляобробки запиту
І
 Законний інтерес
Для зв 'язку з особою
прохання іншої особи.
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Автоматизоване прийняття рішень
В цілях забезпечення
безпеки
операцій,
що розміщуються за допомогою
наших
в ебсайтів /додатків /пристроїв , в ід шахрайств а та незаконного прив ласнення, ми в икористов уємо рішення
стороннього постачальника (сторонніх постачальників ). Метод в ияв лення шахрайств а заснов аний,
наприклад, на простих порів няннях, асоціації, кластеризації, прогнозув анні і в ияв ленні в ідгалужень з
в икористанням інтелектуальних агентів , методів інтеграції даних та різних засобів інтелектуального аналізу
даних.
Цей процес в ияв лення шахрайст в а може бути пов ністю ав томатизов аний або може в имагати залучення
людини, коли людина приймає остаточне рішення. У будь-якому в ипадку, ми в жив аємо в сі запобіжні заходи
та заходи безпеки для обмеження доступу до в аших даних.
В результаті ав томатичного в ияв лення шахрайств а, в и можете (і) в ідчути затримку в обробці в ашого
замов лення/запиту, в той час як в аша транзакція розглядається нами; та (іі) бути обмеженими у або
позбав леними можлив ості скористатися перев агами послуги, якщо в станов лена небезпека шахрайств а. Ви
маєте прав о на доступ до інформації, на якій заснов ане наше рішення.
Будь ласка, див . розділ "Ваші прав а і в ибір" нижче.

Профілювання
Коли ми в ідправ ляємо або в ідображаємо персоналізов ані пов ідомлення або контент, ми можемо
в икористов ув ати деякі методики, кв аліфіков ані як "профілюв ання" (тобто будь-яка форма ав томатизов аної
обробки персональних даних, що складається з в икористання цих даних для оцінки деяких особистих
аспектів , які стосуються фізичної особи, зокрема для аналізу і прогнозув ання персональних в подобань,
інтересів , економічного стану, пов едінки, місцезнаходження, стану здоров 'я, надійності, або переміщення
фізичної особи). Це означає, що ми можемо збирати персональні дані про в ас у різні в ищезгадані способи.
Ми централізуємо ці дані і аналізуємо їх для оцінки і прогнозув ання в аших особистих в подобань та/або
інтересів .
На основ і нашого аналізу, ми надсилаємо або в ідображаємо пов ідомлення та/або контент з урахув анням
в аших інтересів та потреб.
Ви маєте прав о заперечити в икористання в аших даних для "профілюв ання" за пев них обстав ин. Будь ласка,
див . розділ "Ваші прав а і в ибір" нижче.

Хто може отримати доступ до ваших персональних даних?
Отримавши вашу згоду, ми мож емо передавати ваші персональні дані у меж ах компанії L’Oréal
Group у відповідності з нашими юридичними зобов'язаннями, для запобігання шахрайства та/або
захисту наших інструментів, поліпшення наших продуктів та послуг.
В залежності в ід цілей, для яких в они були зібрані, і тільки в разі необхідності, пев ні персональні дані можуть
бути отримані юридичними особами компанії L’Oréal Group по в сьому св іту, де можлив о - анонімно (не
допускаючи прямого ототожнення)..
Ми також можемо передав ати анонімно в аші персональні дані (не допускаючи прямого ототожнення) з
в ченим компанії L’Oréal, які займаються дослідженнями та іннов аціями, у тому числі за межами в ашої
країни, для науков их та іннов аційних цілей.
Там, де це дозв олено, ми також можемо поділитися з нашими брендами деякими в ашими персональним и
даними, в тому числі й тими, що отримані з допомогою файлів cookies, з метою узгодження і онов лення
інформації, якою в и поділитися з нами, аналізу статистичних даних в залежності в ід в аших особлив остей і
адаптації наших пов ідомлень.
Будь ласка, в ідв ідайте в еб-сайт компанії L’Oréal Group для отримання подальшої інформації про L’Oréal
Group,її бренди та її місцезнаходження.
Ми мож емо передавати ваші персональні дані в маркетингових цілях третім особам або підрозділам
компанії L’Oréal Group.
Ми надаємо в аші персональні дані третім особам для маркетингов их цілей за в ашої згоди. У цьому
контексті, в аші дані обробляються такою третьою особою, що діє в якості розпорядника персональних
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даних і застосов ує св ої в ласні умов и в икористання і політику конфіденційності. Ви пов инні ретельно
перев ірити в сі документи, перш ніж дав ати згоду на розкриття інформації третій особі.
Ваші персональні дані також мож уть бути оброблені в наших інтересах нашими надійними
сторонніми постачальниками.
Ми покладаємося на надійних третіх осіб для в иконання ряду бізнес -операцій в ід нашого імені. Ми лише
надаємо їм інформацію, необхідну для в иконання послуг, і в имагаємо, щоб в они не в икористов ув ати в аші
персональні дані для будь-яких інших цілей. Ми зав жди докладаємо усіх зусиль для гарантув ання, що в сі
треті особи, з якими ми працюємо, зберігають в аші персональні дані в безпеці. Наприклад, ми можемо
дов ірити послуги, які в имагають обробки персональних даних:








Третім особам, які допомагають нам у наданні послуг цифров ої та електронної комерції, а саме:
моніторинг соціальних медіа, адреси магазинів , програми лояльності, управ ління
ідентифікацією, оцінки та коментарі, система управ ління в ідносинами з клієнтами, в ебаналітика та пошуков а система, інструменти керув ання контентом користув ачів ;
Рекламним, маркетингов им, цифров им та соціальним медіа-агентств ам з метою показу
реклами, маркетингу і кампаній, аналізу їх ефектив ності, а також управ ління контактами і
запитаннями;
Третім особам для достав ки тов ару до в ас (наприклад, поштов і/кур'єрські служби);
Третім особам, які допомагають нам в наданні ІТ-послуг, а саме: пров айдери платформ ,
послуги хостингу, технічне обслугов ув ання та підтримка баз даних, а також наші програми і
додатки, які можуть містити інформацію про в ас (такі послуги можуть іноді означати доступ до
в аших даних для в иконання необхідних зав дань);
Третім особам, які допомагають нам обслугов ув ати клієнтів , і цілей косметичного догляду.

Ми також мож емо розкривати ваші персональні дані третім особам:






Якщо ми зобов 'язані розкрити або надати в аші персональні дані в цілях в иконання в имог
закондав ств а або в цілях забезпечення його дотримання чи застосув ання наших умов
в икористання та/або продажу або інших умов , з якими в и погодилися; або для захисту прав ,
в ласності або безпеки компанії L’Oréal, наших клієнтів або спів робітників .
Якщо у нас є згода на це в аша згода.
Або якщо нам це дозв олено законом.

Ми мож емо розкривати ваші персональні дані нашим партнерам:






Якщо послуга, яку в и запросили, спільно розроблена компанією L’Oréal і партнером
(наприклад, додаток спільного бренду). Якщо компанія L’Oréal і партнер обробляють в аші
персональні дані, кожен окремо для св оїх цілей, і як такі в аші дані обробляються:
o Компанією L’Oréal у в ідпов ідності з цією Політикою конфіденційності;
o Партнером, який також діє в якості розпорядника даних, в ідпов ідно до св оїх умов і згідно
зі св оєю в ласною політикою конфіденційності.
У разі, якщо в и погодилися отримув ати рекламні та комерційні пов ідомлення в ід партнера
компанії L’Oréal шляхом спеціальної підписки (наприклад, через додаток бренду компанії
L'Oréal і доступну її партнерам). В такому разі, в аші дані обробляються партнером, діючим в
якості розпорядника даних, в ідпов ідно до св оїх умов і у в ідпов ідності зі св оєю політикою
конфіденційності.
Ми можемо опублікув ати контент із соціальних мереж. У разі, якщо в и в икористов уєте контент
із соціальних мереж на нашому в еб-сайті/у додатках, файл cookie з такої соціальної мережі
може зберігатися на в ашому пристрої. Ми пропонуємо в ам ознайомитися з Політик ою
в икористання файлів cookie цих соціальних мереж для отримання більш детальної інформації.

М и не пропонуємо і не продаємо ваші персональні дані.

Де ми зберігаємо ваші персональні дані?
Дані, які ми отримуємо в ід в ас, можуть бути передані, доступні та збережені у пункті призначення за межами
Єв ропейської економічної зони ("ЄЕЗ").Вони також можуть оброблятися спів робітниками, які працюють на
нас або на одного з наших постачальників послуг за межами ЄЕЗ.
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Компанія L’Oréal передає персональні дані за межі ЄЕЗ лише в безпечний і законний спосіб.
Оскільки деякі країни можуть не мати законів , що регулюють в икористання і передачу персональних даних,
ми в жив аємо заходів , щоб переконатися, що треті особи дотримуються зобов 'язань, в икладених у цій
Політиці. Ці заходи можуть в ключати перегляд стандартів конфіденційності третіх осіб та забезпечення
безпеки та/або укладення в ідпов ідних контрактів (на основ і шаблонів , прийнятих комісією ЄС).
Для отримання додатков ої інформації, будь ласка, зв 'яжіться з нами, перегляну в ши розділ "Контактна
інформація" нижче.

Як довго ми зберігаємо ваші персональні дані?
Ми зберігаємо в аші персональні дані так дов го, як це необхідно для цілей, для яких ми зберігаємо в аші
персональні дані, щоб задов ольнити в аші потреби або у в ідпов ідності з нашими юридичним и
зобов 'язаннями.
Аби в изначити термін зберігання в аших даних, ми в икористов уємо наступні критерії:

Якщо в и берете участь в рекламній акції, ми зберігаємо в аші персональні дані протягом дії акції;

Коли в и направ ляєте нам запитання, ми зберігаємо в аші персональні дані на час, необхідний для
обробки в ашого запитання;

Коли в и ств орюєте обліков ий запис, ми зберігаємо в аші персональні дані, поки в и не в имагаєте нас
в идалити їх або після періоду бездіяльності (без актив ної в заємодії з брендами), що в изначається
згідно з місцев ими прав илами та інструкціями;

Якщо в и дали згоду на прямий маркетинг, ми зберігаємо в аші персональні дані, поки в и не
в ідпишетеся або не в имагаєте нас в идалити їх або після періоду бездіяльності (без актив ної
в заємодії з брендами), що в изначається згідно з місцев ими прав илами та інструкціями;

Якщо файли cookies зберігаються на в ашому комп'ютері, ми будемо тримати їх стільки, скільки
необхідно для досягнення св оїх цілей (наприклад, на час сесії для cookies торгов ого кошику або
cookies ідентифікатора сесії), та на період, в изначений згідно з місцев ими прав илами та
інструкціями.
Ми можемо зберігати деякі персональні дані для дотримання юридичних або норматив них зобов 'язань, а
також для можлив ості керув ати нашими прав ами (наприклад, в ідстоюв ати наші позов и в Судах), для
статистичних або історичних цілей.
Коли ми більше не потрібно в икористов ув ати в аші персональні дані, в они будуть в идалені з наших систем і
записів або анонімізов ані, що більше не буде ідентифікув ати в ас.

Чи захищ ені ваші персональні дані?
Ми прагнемо до безпечного збереження в аших персональних і в икористання в сіх запобіжних заходів для
цього. Згідно з контрактом, ми в имагаємо того ж самого в ід дов іреної третьої особи, яка обробляє в аші
персональні дані для нас.
Ми зав жди робимо в се можлив е, щоб захистити в аші персональні дані, і після отримання в аших
персональних даних ми застосов уємо сув орі процедури і функції безпеки з метою запобігання
несанкціонов аного доступу. Оскільки передача інформації через мережу Інтернет не є пов ністю безпечною,
ми не можемо гарантув ати безпеку в аших даних, що передаються на наш в еб-сайт. Таким чином, будь-яка
передача здійснюється на в аш в ласний ризик.

Посилання на сторонні сайти і соціальні мережі
Наші в еб-сайти і додатки можуть час в ід часу містити посилання на в еб-сайти наших партнерських мереж,
рекламодав ців і афілійов аних компаній. Якщо в и переходите за посиланням на будь -який з цих в еб-сайтів,
будь ласка, зв ерніть ув агу, що ці в еб-сайти мають св ою в ласну політику конфіденційності і що ми не несемо
в ідпов ідальності за неї. Перев ірте цю політику, перш ніж передав ати персональні дані на ці в еб-сайти.
Ми також можемо запропонув ати в ам можлив ість в икористов увати св ій логін в соціальних медіа.
В такому разі, майте на ув азі, що в и ділитеся з нами інформацією профілю в залежності в ід параметрів
налаштув ань соціальної медіа-платформи. Будь ласка, в ідв ідайте в ідпов ідну соціальну медіа-платформу і
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перегляньте св ою політику конфіденційності, щоб зрозуміти, які в аші дані будуть в икористані в даному
контексті.

Соціальні медіа і контент, створений користувачами
Деякі з наших в еб-сайтів і додатків дозв оляють користув ачам публікув ати в ласний контент. Будь ласка,
пам'ятайте, що будь-який контент, представ лений на одній з наших соціальних медіа-платформ, є у
публічному доступі, тому в и пов инні бути обережні, надаючи пев ні персональні дані (наприклад, фінансов а
інформація або інформацію про адресу). Ми не несемо в ідпов ідальності за будь-які дії інших осіб, якщо ви
публікуєте персональні дані на одній з наших соціальних медіа-платформах, і ми рекомендуємо в ам не
ділитися такою інформацією.

ВАШІ ПРАВА І ВИБІР
Компанія L’Oreal пов ажає в аше прав о на недоторканність прив атного життя: нам в ажлив о, аби в и могли
контролюв ати св ої персональні дані. У в ас є наступні прав а:
Ваші права
Прав о бути поінформованим

Що це означає?
У в ас є прав о отримати чітку, прозору і зрозумілу
інформацію про те, як ми в икористов уємо в аші
персональні дані і в аші прав а. Саме тому ми
надаємо в ам таку інформацію в цій Політиці.

Прав о доступу

Ви маєте прав о на доступ до персональної
інформації, яку ми зберігаємо про в ас (при
дотриманні пев них обмежень).
Необґрунтов ані, надмірні та пов торні запити
можуть залишитись без в ідпов іді.
Для цього, будь ласка, зв 'яжіться з нами,
в икористов уючи контактну інформацію нижче.

Прав о на усунення помилки

Ви
маєте прав о на в иправ лення в аших
персональних даних, якщо в они в ияв илися
неправ ильними або застарілими, та/або їх
допов нення, якщо в они були непов ними.
Для цього, будь ласка, зв 'яжіться з нами,
в икористов уючи контактну інформацію нижче.
Якщо у в ас є обліков ий запис, тоді в ам буде легше
в иправ ити св ої дані через св ій "Особистий кабінет".

Прав о на видалення /право бути забутим

У деяких в ипадках в и маєте прав о в имагати стерти
або в идалити св ої персональні дані.
Зв ерніть ув агу, що це не є абсолютним прав ом,
оскільки у нас є прав а або законні підстав и для
збереження в аших персональних даних.
Якщо в и хочете, щоб ми в идалили в аші
персональні дані, будь ласка, зв 'яжіться з нами,
в икористов уючи контактну інформацію нижче.

Прав о заперечувати прямий маркетинг, в тому
числі профілювання

Ви можете в ідмов итися в ід підписки або
в ідмов итися в ід наших прямих маркетингов их
пов ідомлень в будь-який час.
Легше в сього це зробити, натиснув ши на
посилання
"в ідписатися"
в
будь-якому
електронному листі або пов ідомленні, яке ми в ам
надішлемо.В іншому в ипадку, в и можете зв 'язатися
з нами за допомогою контактної інформації нижче.
Якщо
ви
хочете
заперечити
будь-яке
профілюв ання, будь ласка, зв 'яжіться з нами,
в икористов уючи контактну інформацію нижче.
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Прав о відкликати свою згоду в будь-який час
для обробки даних на основі згоди

Ви можете в ідкликати св ою згоду на обробку в аших
даних, якщо така обробка здійснюється за згодою.
Відкликання згоди не в плив ає на законність
обробки на основ і згоди до її скасув ання.
Ми посилаємося на таблицю, в став лену в розділі
"Які дані ми збираємо і як ми їх в икористов уємо",
особлив о на колонку "Що є нашою правовою
підставою для обробки ваших даних?", щоб
в изначити, де наша обробка заснов ана на згоді.
Якщо в и хочете в ідкликати св ою згоду, будь ласка,
зв 'яжіться з нами, в икористов уючи контактну
інформацію нижче.

Прав о заперечити обробку на основі законних
інтересів

Ви в будь-який час можете заперечити нашу
обробку в аших даних, якщо така обробк а
здійснюється на основ і законних інтересів .
Ми посилаємося на таблиці, в став лені в розділі "Які
дані ми збираємо і як ми їх в икористов уємо",
особлив о на колонку "Що є нашою правовою
підставою для обробки ваших даних?", щоб
в изначити, де наша обробка заснов ана на законних
інтересах.
Для цього, будь ласка, зв 'яжіться з нами,
в икористов уючи контактну інформацію нижче.

Прав о подати скаргу в наглядовий орган

Ви маєте прав о зв ернутися в органи захисту
персональних для того, щоб подати скаргу щодо
захисту даних і дотримання конфіденційнос т і
компанією L’Oréal.
Не соромтеся зв ертатися до нас, в икористов уючи
контактну інформацію нижче, перед поданням
скарги до компетентного органу щодо захисту
даних.

Прав о мобільності даних

Ви маєте прав о перемістити, скопіюв ати або
перенести дані з нашої бази даних в іншу.
Це в ідноситься тільки до даних, які в и надали, якщо
обробка здійснюється на основ і контракту чи в ашої
згоди і за допомогою ав томатизов аних засобів .
Ми посилаємося на таблиці, в став лені в розділі "Які
дані ми збираємо і як ми їх в икористов уємо",
особлив о на колонку "Що є нашою правовою
підставою для обробки ваших даних?", щоб
в изначити, де наша обробка заснов ана на
в иконанні контракту або на згоді.
Для отримання більш докладної інформації, будь
ласка, зв 'яжіться з нами, в икористов уючи контактну
інформацію нижче.

Прав о на обмеж ення

Ви маєте прав о в имагати обмеження на обробку
в аших даних.
Це прав о означає, що обробка даних буде
обмежена, а ми зможемо зберігати її, але не
в икористов ув ати і не обробляти її в подальшому.
Дані в икористов уються в обмеженій кількості
в ипадків , перелічених у в ідпов ідності з Загальним
регламентом захисту даних, які є наступні:

достов ірність
персональних
даних
оскаржується суб'єктом персональних
даних (тобто Вами), на строк перев ірки
точності персональних даних оператором;

обробка
є
незаконною
і
суб'єкт
персональних даних (тобто Ви) в иступає
проти знищення персональних даних та
запитує обмеження їх в икористання;
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оператор (тобто компанія L’Oréal) біль ше
не потребує персональних даних для цілей
обробки, але в ін зобов 'язаний суб'єктом
персональних
даних
в станов ити,
в пров аджув ати або захищати прав ові
в имоги;
суб'єкт персональних даних (тобто Ви)
заперечує обробку на основ і законних
інтересів оператора даних в очікув анні
перев ірки, чи законні підстав и оператора
перев ажають законні підстав и суб'єкта
персональних даних.

Якщо в и хочете запросити обмеження, будь ласка,
зв 'яжіться з нами, в икористов уючи контактну
інформацію нижче.
Прав о відключити файли cookies

Ви маєте прав о пов ністю в имкнути файли cookies.
Налаштув ання Інтернет -браузерів , як прав ило,
запрограмов ані за замов чув анням приймати
файли cookies, але в и легко можете змінити
налаштув ання в ашого браузера.
Багато файлів cookies в икористов уються для
підв ищення зручності та функціональності в ебсайтів /додатків ; таким чином, в ідключення файлів
cookies може перешкодити в ам в икористов увати
деякі частини нашого в еб-сайту/додатку, як
описано у в ідпов ідній Таблиці файлів cookies.
Якщо в и хочете обмежити або заблокув ати усі
файли cookies, які в станов лені нашими в ебсайтами/додатками (що може перешкодити в ам
в икористов ув ати деякі частини в еб-сайту) або
будь-якими іншими в еб-сайтами/додатками, в и
можете зробити це за допомогою налаштув ань
в ашого браузера.
Функція "Дов ідка" у в ашому браузері підкаже в ам,
як це зробити.Для отримання більш докладної
інформації, будь ласка, перейдіть за наступним
посиланням: http://w ww.aboutcookies.org/;

Для того, щоб розібратися з в ашим запитом, ми можемо запросити підтв ердження в ашої особистості.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Якщо у в ас є будь-які питання або занепокоєння щодо обробки або в иористання в аших персональних даних,
або в и хочете скористатися одним із
в аших прав , будь ласка, зв 'яжіться з нами
DataPrivacyUkraine@loreal.com або написав ши нам за адресою м.Київ , в ул.М.Гріченка 4в , ТОВ» ЛОРЕА ЛЬ
Україна»

Ви також можете зв 'язатися з нашим Спів робітником із захисту даних dpoukraine@loreal.com .
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