ПОЛIТИКА COOKIE
Останнє оновлення: травень 2014
Дана політика щодо файлів сookie застосовується до будь-якого веб-сайту, сторінки компанії на інтернет-платформах, що належать
третім особам (таким, як Facebook або YouTube), а також процедури отримання доступу через сайти або платформи, що належать
третім особам ("Сайти Unilever"), які керуються напряму або від імені групи компаній Unilever.
При використанні сайтів Unilever, ви даєте нам згоду на використання файлів cookie відповідно до діючої політики щодо даного типу
файлів. Якщо ви не згодні з тим, щоб ми використовували даний тип файлів, то ви повинні відповідним чином встановити
налаштування вашого браузеру або не використовувати сайти Unilever. Якшо ви відключите підтримку файлів cookie, які ми
використовуємо, це може вплинути на ваш досвід користувача на сайтах компанії Unilever. У таблиці нижче представлені різні види
файлів cookie, які використовуються на сайтах компанії Unilever, а також цілі їхнього використання та тривалість (наприклад, як довго
кожний файл буде находитись на вашому пристрої).
Що таке файли cookie?
Cookies - це файли або фрагменти інформації, які можуть бути збережені на вашому компьютері (або інших Інтернет-сумісних
пристроях, таких як смартфон чи планшет), коли ви відвідуєте сайт компанії Unilever. Даний тип файлу зазвичай містить ім’я сайту, з
якого він був отриман, «час життя» файлу (наприклад, як довго він буде залишатись на пристрої), і значення, яке, має вигляд, зазвичай,
випадково сгенерований унікальний номер.
Як ми використовуємо cookie?
Ми використовуємо їх, щоб сайти Unilever стали більш доступними для користування, ми прагнемо адаптувати з їх допомогою нашу
продукцію відповідно до ваших інтересів та потреб. Cookie також можуть бути використані для прискорення вашої майбутньої роботи
на наших сайтах. Ми також використовуємо cookie для компіляції анонімної інформаціїи – зведених статистичних даних, які
дозволяють нам зрозуміти, як люди використовують наші сайти, щоб допомогти нам вдосконалити їх структуру та зміст. Ми не можемо
ідентифікувати вас особисто на підставі цієї інформації.
Які типи cookie ми використовуємо?
На сайтах Unilever ми використовуємо два види файлів cookie - "cookie сессії" та "постійні cookie". Cookie сессії - це тимчасові файли, які
залишаються на пристрої доки ви не залишите сайт Unilever. Постійні cookie залишаються на пристрої протягом тривалого часу чи доки

ви самостійно не видалите їх (наскільки довго cookie залишеться на вашому пристрої буде залежати від тривалості чи «часу життя»
конкретного файлу та налаштувань вашого браузера). Деякі з відвідуваних сторінок можуть також збирати інформацію,
використовуючи піксельні теги (також іменовані "чистими малюнками"), яка може бути передана третім особам, які безпосередньо
підтримують нашу рекламну діяльність та розробляють веб-сайти. Наприклад, інформація про відвідувачів веб-сайтів Unilever може
використовуватися сумісно з третьою особою - рекламним агентством, щоб удосконалити цільову банерну рекламу на нашому сайті.
Ця інформація, проте, не придатна для процедури ідентифікації, хоча вона може бути пов’язана з вашою особистою інформацією.

Тип файлу сookie

Що він робить?

Чи містить даний тип файлу
персональну інформацію про
мене, чи може він бути
використаний для моєї
ідентифікації?

Обов’язкові

Ці файли необхідні, щоб сайт
компанії Unilever працював
коректно, вони дозволять Вам
пересуватися по нашому сайту і
використовувати його можливості.
Здійснює запам'ятовування
попередніх дій (наприклад,
введеного тексту) при переході
назад на сторінку в тій же сесії.

Ці файли не ідентифікують вас як
особистість. Якщо ви не згодні
використовувати даний тип файлів,
це може вплинути на
продуктивність веб-сайту, або його
компонентів.

Продуктивність і ефективність

Ці файли допомагають нам
зрозуміти, як відвідувачі
взаємодіють з нашим сайтом,
надаючи інформацію про ті області,
які вони відвідали і кількість часу,

Даний тип файлів cookies не може
бути використаний для вашої
ідентифікації. Вся інформація, яка
збирається і аналізується,
анонімна.

Див. більш детально в
таблиці нижче

який вони провели на сайті, так
само вони показують проблеми в
роботі інтернет-ресурсу, наприклад,
повідомлення про помилки. Це
допоможе нам поліпшити роботу
сайту.

Функціональність

Ці файли дозволяють нашим сайтам
пам'ятати, який вибір ви зробили
(наприклад, ввели ім'я користувача,
мова та регіон, де ви знаходитесь),
щоб зробити роботу з сайтом
ефективною та індивідуальною.
Дані файли також можуть
дозволити відвідувачам дивитися
відео, грати в ігри і працювати з
соціальними мережами, такими як
блоги, чати і форуми.

Інформація, що збирається з
даного типу файлів, може
включати особисту інформацію,
яку ви надали, наприклад, ваше
ім'я користувача або фотографія в
профілі. Ми завжди будемо
інформувати вас про те, що за
інформацію ми збираємо, що ми з
нею робимо і як ми її обробляємо.
Якщо ви блокуєте цей тип файлів,
то це може вплинути на
продуктивність і функціональність
веб-сайту і може обмежити доступ
до контенту на сайті.

Див. більш детально в
таблиці нижче

Цільова реклама

Ці файли використовуються для
надання контенту, який може
зацікавити вас і бути цікавим. Вони
можуть бути використані для
доставки цільової реклами або з
метою обмеження кількості

Інформація, що збирається з
даного типу файлів, може
включати особисту інформацію,
яку ви надали, наприклад, ваше
ім'я користувача або фотографія в
профілі. Ми завжди будемо

Див. більш детально в
таблиці нижче

переглядів реклами. Вони також
допомагають нам оцінювати
ефективність рекламних кампаній,
що проводяться на сайтах Unilever і
веб-ресурсах інших компаній. Ми
можемо використовувати ці cookie
для фіксації інформації про ті сайти,
які ви відвідували, і ми можемо
ділитися цією інформацією з
іншими сторонами, включаючи
рекламодавців та агентства.

інформувати вас про те, що за
інформацію ми збираємо, що ми з
нею робимо і як ми її обробляємо.
Якщо ви блокуєте це тип файлів, то
це може вплинути на
продуктивність і функціональність
веб-сайту і може обмежити доступ
до контенту на сайті. Більшість
видів даних файлів cookie
передається від споживачів через
їх IP-адресу, що може містити
деяку особисту інформацію. Для
отримання додаткової інформації
про ці файли, в тому числі, яку
інформацію вони збирають, і як ми
її використовуємо, див. Розділ
Цільова реклама.

Як ми використовуємо файли cookie третіх осіб?
Ми працюємо з цілим рядом третіх осіб, файли cookie яких також можуть бути встановлені на ваш комп'ютер від нашого імені для того,
щоб вони могли пропонувати вам свої послуги. Для отримання більш докладної інформації про ці cookie, а також інформації про те, як
відмовитися від їх отримання, Див. Відповідні розділи.
Коли ви відвідуєте сайти Unilever ви можете отримати cookie сторонніх веб-сайтів або доменів. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб
визначити ці файли, перш ніж використовувати, так що ви можете вирішити, чи дійсно хочете прийняти їх. Більш детальна інформація
про ці файли може бути доступна на веб-сайті відповідного третьої особи.

Як я можу контролювати або видалити cookie?
Більшість інтернет-браузерів спочатку налаштовані автоматично приймати cookie. Ви можете змінити налаштування так, щоб
блокувати cookie або попереджати користувача, коли файли цього типу будуть відправлені на пристрій. Є декілька способів управління
cookie. Будь ласка, зверніться до інструкції браузеру, щоб дізнатися більше про те, як скорегувати або змінити налаштування браузеру.
Якщо відключити cookie, які ми використовуємо, це може вплинути на вашу роботу в Інтернеті, тоді як на сайтах компанії Unilever ви не
зможете відвідати деякі частини цих веб-ресурсів, або не зможете отримувати персональну інформацію, коли відвідуєте сайт компанії
Unilever. Якщо ви використовуєте різні пристрої для перегляду і доступу до сайтів Unilever (наприклад, комп'ютер, смартфон, планшет і
так далі), ви повинні переконатися, що кожен браузер на кожному пристрої налагоджений відповідно до вашої точки зору на роботу з
файлами cookie. Див. детальніше в таблиці нижче
Більш детальна інформація
Файли сесії / тимчасові -ці файли будуть видалені з пристрою після того, як ви залишите сайт. Постійні файли / файли, що залишаються
-ці файли не видаляються з пристрою після того, як ви залишите сайт. Вони залишаються на пристрої впродовж тривалого періоду часу.

PERFORMANCE
ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ

Сфера
використання
файлів cookie :

Що вони
роблять?

Які файли
cookie за
часом
зберігання
залишаються
на вашому
пристрої?

Аналітика /
відстежування

Забезпечують
анонімну /

Постійні,
тимчасові,

Деталі
Unilever використовує наступні інструменти веб-аналізу :

звідну
інформацію про
ваші
переміщення по
сайту Unilever і
ті дії, які ви
здійснюєте на
цьому сайті.

файли третіх
осіб

AT internet: http://www.atinternet.com/en/data_protection_policy/
Bitly: http://bitly.com/pages/privacy
ClickTale: http://www.clicktale.com/privacy-policy
Cloudflare: http://www.cloudflare.com/security-policy
Gemius: http://www.gemius.pl/pl/privacy_policy
Google Analytics
: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Metrix Lab / Opinion Bar: http://www.metrixlab.com/privacy-statement/
Microsoft: http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/core/default.aspx
New Relic: https://docs.newrelic.com/docs/new-relic-browser/new-relic-cookies
Omniture / Site Catalyst:
http://www.adobe.com/content/dotcom/en/privacy/cookies.html
pixel.quantserve.com (third party cookies): https://www.quantcast.com/how-we-doit/consumer-choice/privacy-policy/
Qubit: http://www.qubitproducts.com/about/privacy-policy
Unica: http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/

Web Trends: http://webtrends.com/terms-policies/privacy/cookie-policy
Wordpress Stats: http://automattic.com/privacy/
YouTube Tracking: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

FUNCTIONALITY
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Add This: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
Delicious.com: https://delicious.com/privacy

Соціальні медіа
/ диференціація

Дозволяють
диференціювати
коментарі /
рейтинги /
сторінки /
закладки і
забезпечити
доступ до
соціальних
мереж і
полегшити
роботу з ними.

Facebook Connect and Facebook plugins: https://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo-on-other
Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Oracle: http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Файли третіх
осіб

Tumblr: http://www.tumblr.com/policy/en/privacy

Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
Yummly: http://www.yummly.com/privacy/

TARGETING/ADVERTISING
ЦІЛЬОВА РЕКЛАМА
360tag.com: http://www.360tag.com/
Amobee: http://www.amobee.com/privacy

Відстежування
за активністю
користувача
між сайтами

Надають
анонімну
інформацію про
користувачів
наступного типу
: які веб-сайти
вони відвідують
до і / або після
відвідування
веб-сайту
компанії
Unilever.

Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/
Admeta: http://www.admeta.com/w3c/privacypolicy.html
Adnxs.com: http://www.appnexus.com/platform-policy
Adscale: https://www.ghostery.com/en/apps/adscale
Постійні,
тимчасові,
файли третіх
осіб.

Adtech: http://www.adtech.com/en/service/cookies.html
App Nexus: http://www.appnexus.com/platform-policy

Criteo: http://www.criteo.com/en/privacy-policy
Distillery: http://dstillery.com/privacy/
Doubleclick.net: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Improve Digital: http://www.improvedigital.com/en/platform-privacy-policy
Internet Billboard: https://www.ghostery.com/en/apps/internet_billboard
Mathtag.com: http://www.mediamath.com/privacy/
Nielsen NetRatings Site Census: http://www.nielsenonline.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
Pubmatic: http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php
Quisma.com: http://privacy.quisma.com/uk/privacy-policy/
Rubicon: http://www.rubiconproject.com/privacy/
SmartAdserver: http://smartadserver.com/privacy-policy
Specificclick.net: http://corp.specificmedia.com/privacy
Turn: http://www.turn.com/privacy
Undertone.com: http://undertone.com/privacy

Weborama.fr: http://www.weborama.com/e-privacy/our-commitment/
YieldLab: https://www.ghostery.com/en/apps/yieldlab
Zenovia: http://www.zenoviaexchange.com/website-privacy-policy/
РІЗНЕ

Rich Media
(Rich-media інтерактивні
flash-роліки,
сторінки, що
відображаються
поверх
утримуваного)

Підтримують
різні
компоненти на
веб-сайті
компанії
Unilever і
партнерських
сайтах
(наприклад,
відтворення
відео, за
допомогою
онлайн-кодів /
додатків і
завантаження
музики).

Постійні,
тимчасові,
файли третіх
осіб.

"Маяки"
доменів

Так звані вебмаяки

Постійні,
тимчасові,

Atlas: https://www.ghostery.com/en/apps/atlas
Pushexp.com: http://www.pushentertainment.com/info/privacyterms.html
Sizmek: https://www.ghostery.com/en/apps/sizmek
Specific Media: https://www.ghostery.com/en/apps/specific_media
Telemetryverification.net:http://telemetryverification.net/
Vimeo: http://vimeo.com/cookie_policy
YouTube: http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
Ми використовуємо цілий ряд різних маяків на сайтах Unilever, нижче представлені
приклади цих програм, які використовуються найбільш приватно. Flashtalking і

підтримують
функціонування
різних частин
сайту Unilever.
Веб-маяки
(також відомі як
веб-помилки /
піксел-теги /
прозорі
малюнки)
стежать за
поведінкою
відвідувачів на
веб-сайтах і
можуть надати
інформацію, про
те, що саме
користувачі
роблять на вебресурсі, а також
його IP
стороннім
компаніям.

Інші

Підтримка
різноманітних
функцій

файли третіх
осіб.

TangoZebra збирають анонімні дані (інформацію про браузер, операційну систему,
перегляди сторінок), які можуть бути використані, щоб надати користувачам більше
релевантний за змістом контент, ці дані можуть бути використані для виміру
популярності кампанії / веб-сторінки. Ці агреговані дані передаються третім особам.
Використовується на сайтах Unilever, наприклад:
comfortpure.co.uk
marmite.co.uk
Vzaar.com – використовуються флеш-плеєри для відтворення відео на сайтах.
Використовується на сайтах Unilever, наприклад:
nexttopmodel.tresemme.co.uk

Постійні,
тимчасові,
файли третіх
осіб

Blueknow: http://blueknow.com/cookies.php
CookieQ: http://cookieq.eu/privacy

продуктивності
сайтів Unilever.

Disqus: http://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
Fontdeck.com: http://blog.fontdeck.com/post/23997061678/cookies
Google Maps: https://support.google.com/maps/answer/153802?hl=en&rd=1
JSESSIONID: http://en.wikipedia.org/wiki/Session_ID
Linkedin.com: http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
Ocado.com: http://www.ocado.com/webshop/content/ws5/customerServices/policies/cookie
Spotify: https://www.spotify.com/uk/legal/privacy-policy
Track.adform.net: http://cookiepedia.co.uk/host/track.adform.net
Ulabox: https://www.ulabox.com/politica-de-privacidad

