Політика використання файлів Cookie
Ця Політика використання файлів Cookie застосовується до всіх веб-сайтів та мобільних додатків
Нестле ("Веб-сайти Нестле").

1.

Що таке файли Cookie?
Файли Cookie - це текстові файли, що вміщюються на ваш комп'ютер веб-сайтами, які ви
відвідуєте. Потім файли Cookie відправляються назад на вихідний веб-сайт (веб-сайт, на
якому було створено файл Cookie) під час кожного наступного відвідування або на інший
веб-сайт, який розпізнає цей файл Cookie. Вони використовуються для того, щоб веб-сайти
працювали швидше та більш ефективно, а також для того, щоб надавати інформацію
власникам веб-сайтів.
Ми використовуємо термін "Cookie" у цій Політиці, та охоплюємо ним всі подібні технології,
такі як веб-маяки SDK, реєстраційні файли (лог-файли), піксельні теги.

2. Які типи файлів Cookie використовуються на веб-сайтах Нестле?
Ви можете подивитися, які файли Cookie використовуються на цьому веб-сайті, перейшовши
за посиланням https://info.evidon.com/pub_info/15921?v=1&nt=2&nw=true

Ми використовуємо наступні типи файлів Cookie на веб-сайтах Нестле:
Категорії файлів Cookie
a) Файли Cookie, що забезпечують
функціональність веб-сайту

Тривалість
зберігання
Поки
потрібно

Ці файли Cookie дозволяють здійснювати навігацію по сайту та
користуватися нашими функціями, такими як реєстрація, вхід у
систему та додавання позицій в обране. Якщо ви вимкнете ці файли
Cookie, певні частини веб-сайту не зможуть функціонувати для вас,
наприклад, додавання позицій до вашого кошика, перехід до оплати.
b) Файли Cookie, що аналізують роботу веб-сайту

90 днів

Ці файли Cookie дозволяють нам аналізувати, як ви використовуєте
наші веб-сайти
та мобільні
додатки, щоб
покращити
функціональність та досвід взаємодії з веб-сайтом.
c) Файли Cookie, що аналізують вподобання
користувачів
Коли ви переглядаєте наші веб-сайти, ці файли Cookie
запам'ятовують ваші вподобання (наприклад, мову або місце
розташування) та іншу інформацію, яку ви надаєте нам, щоб ми
могли допомогти налаштувати ваш досвід взаємодії з веб-сайтом і
зробити веб-сайт більш доречним і персональним для вас.

90 днів

d)

Файли Cookie для цілей реклами та таргетингу

90 днів

Ці файли Cookie використовуються для того, щоб показувати
рекламні оголошення, що підібрані для вас. Вони також
допомагають обмежити кількість разів, коли ви бачите певну
рекламу та допомагають нам вимірювати ефективність наших
маркетингових кампаній. Ми також можемо використовувати
інформацію, отриману за допомогою цих файлів Cookie, для
надання вам реклами, яка може бути цікавою для вас, виходячи з
вашої попередньої поведінки в Інтернеті. Ми можемо ділитися цією
інформацією з третіми сторонами, включаючи наших партнерів.

e) Файли Cookie соціальних мереж

90 днів

Ці файли Cookie використовуються, коли ви обмінюєтеся
інформацією за допомогою соціального віджету (наприклад, значок
Facebook) на веб-сайті Нестле. Соціальна мережа фіксує ваші
"Поділитися" та "Подобається". Ця інформація може бути пов'язана
з таргетинговою/рекламною діяльністю.

3. Керуйте вашими налаштуваннями файлів Cookie
Ви можете переглянути і змінити налаштування файлів Cookie в будь-який час, перейшовши
за посиланням https://info.evidon.com/pub_info/15921?v=1&nt=2&nw=true
4. Зміни в цій Політиці
Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та виправлення до цієї Політики. Час
від часу, будь ласка, переглядайте цю сторінку, щоб перевірити нашу політику на предмет
будь-яких оновлень чи змін. Ми розміщуватимемо інформацію про зміни на веб-сайтах
Нестле і, де це буде доречно, повідомлятимемо про будь-які зміни електронною поштою.

5. Політика Конфіденційності
Для отримання детальної інформації про те, як використовуються ваші персональні дані
(включаючи
деталі
про
володільця
(контролера),
див.
https://www.abetkahealthykids.com.ua/public/docs/confidential.pdf

