ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ КОМПАНІЇ
FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
Компанія FUTURE ENTERPRISES PTE LTD (далі - «Компанія») не збирає
і не обробляє персональні дані користувачів сайту www.maccoffee.com/ua-ua
(далі «Сайт»).
У користувача є можливість зв'язатися з компанією або написати свої
побажання / претензії через форму зворотного зв'язку в нижній частині сайту
«Напишіть нам», де користувач НЕ зобов'язаний вказувати свої персональні дані,
як то свої П.І.Б., адреса реєстрації, номер телефону , адреса електронної пошти
тощо.
Користувач має право вказати будь-яке ім'я або нікнейм, за власним
бажанням, як би хотів, щоб до нього зверталися. Гарантований, користувачем,
адреса електронної пошти може використовуватися компаній виключно для
відповіді користувачеві на його запит.

ПОЛІТИКА COOKIE КОМПАНІЇ
FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
ЩО ТАКЕ COOKIE?
Cookies - це один зі стандартних компонентів веб-сайтів, який дозволяє нам
зберігати невелику кількість даних на вашому комп'ютері про ваш візит Сайту.
Вони широко застосовуються для того, щоб допомогти сайтам працювати або
працювати краще, ефективніше, наприклад, розпізнаючи вас і запам'ятовуючи
інформацію, яка зробить використання веб зручнішим. Cookies також
допомагають

вивчити,

які

області

Сайту корисні, а

які

потребують

доопрацювання, і простежити користування Сайтом з метою надання
цілеспрямованих рекламних матеріалів.

Дана політика Cookie компанії FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
("Політика Cookie") описує різні типи cookies, які використовуються спільно з
веб-сайтом, який перебуває під контролем юридичної особи, зазначеної в
правилах користування Сайтом і / або правилах проведення рекламної /
маркетингової кампанії, до якої належить Сайт, або аналогічному документі (далі
"ми"), з якого Користувач отримує доступ до даної Політики Cookie ("Сайт").
Компанія FUTURE ENTERPRISES PTE LTD стверджує засоби і цілі обробки
даних, описаних в даній Політиці Cookie.
Компанія FUTURE ENTERPRISES PTE LTD не збирає і не обробляє
персональні дані користувачів сайту www.maccoffee.com/ua-ua і, відповідно,
не є оператором даних в розумінні Закону України «Про захист персональних
даних».
Користувач має право обрати, чи погодитися на використання cookies
перед входом на даний Сайт. Дана Політика Cookie дозволяє Користувачеві
прийняти або відмовитися від прийняття категорій cookies (за винятком Суворо
Обов'язкових Cookies, які можуть тільки бути відхилені).
Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зверніться до нас через форму
зворотного зв'язку «Напишіть нам» в нижній частині сайту.
Cookies перших і третіх осіб
Cookies завантажуються інтернет-браузером Користувача при першому
відвідуванні Сайту. У наступне відвідування Сайту з того ж пристрою, cookie і
інформація, що зберігається в них або відправляються назад на сайт, який їх
згенерував (cookie перших осіб), або на інший вебсайт, якому вони належать
(cookie третіх осіб).
Дані провайдери-треті особи встановлюють cookies, коли Користувач
заходить на їх сторінки і відвідує Сайт. Ми не можемо вплинути на настройки
cookie даних вебсайтів. Будь ласка, відвідайте веб-сайти провайдерів-третіх осіб
для отримання подальшої інформації про те, як вони використовують cookies.

Cookies перших і третіх осіб дозволяють вебсайту розпізнати, чи заходив
Користувач на Сайт через даний браузер з метою різноманітності представленого
контенту.
Якщо Користувач відмовляється від використання всіх cookies, жоден тип
cookies не буде застосовано - ні перших, ні третіх осіб. НЕ буде відмінності між
обома типами cookies.
Постійні і сеансові файли cookies
Залежно від свого терміну служби Cookies можуть відрізнятися як
«постійні» і «сеансові».
Постійні cookies - cookie, які зберігаються на вашому комп'ютері до закінчення
свого терміну служби або до того моменту, поки Користувач їх не видалить.
Сеансові cookies- cookie, які видаляються при закритті Користувачем свого
браузера.
Крім ухвалення cookies під час відвідування Сайту способом, описаним
нижче, Користувач в цілому може прийняти cookies, змінивши настройки
браузера. Для ознайомлення з подальшими деталями дивіться нижче наступний
розділ.
ЯК КЕРУВАТИ COOKIES?
Відмова від використання cookies


Користувач має опцію погодитися використовувати cookies, яка

дозволяє, останньому, використовувати всі функції сайту без обмежень під час
його відвідин. Якщо Користувач відмовляється від використання суворо
Обов'язкових Cookies, це може вплинути на призначений для користувача досвід
і функціональність Сайту під час його використання. Відмова від використання
інших cookies ймовірно не вплине на призначений для користувача досвід і
функціональність Сайту.



При відмові Користувача від використання всіх cookies, cookies

перших і третіх осіб будуть деактивовані. Більш того, cookies перших осіб будуть
видалені. Компанія не може видаляти будь-які cookie третіх осіб. Користувач
повинен видалити cookie третіх осіб самостійно, через настройки браузера.
Деактивувати і / або видалити cookies через ваш браузер
• Альтернативно і / або додатково Користувач може змінити свої настройки
cookie через інтернет браузер. Інтернет браузер дозволяє Користувачеві змінити
налаштування cookie. Такі настройки для cookies зазвичай можна знайти в меню
"Налаштування",

"Інструменти"

або

"Уподобання"

інтернет

браузера.

Користувач також може знайти інформацію в меню браузера "Допомога". Різні
браузери можуть використовувати різні механізми для деактивації cookies.
ЯКІ ТИПИ COOKIES МИ ВИКОРИСТОВУЄМО?
Нижче ми наводимо різні типи cookies, які ми і треті особи використовують
на Сайті: суворо Обов'язкові Cookies, Виконавчі Cookies, Функціональні Cookies,
Таргетинг Cookies та Cookies Соціальних Мереж.
Суворо Обов'язкові Cookies
Суворо Обов'язкові Cookies забезпечують функції, без яких Користувач не
зможе використовувати цей Сайт і, крім іншого, гарантує, що, коли Користувач
запитує функціональні можливості сайту, Користувачеві демонструється версія,
що має кількість даних широкого діапазону, що відповідає тому інтернет
з'єднанню, яке Користувач використовує. Більш того, в разі, якщо Користувач
змінює сторінки, такі файли cookie забезпечують спрацьовування функції заміни
протоколу http на протокол https. Додатково cookies даного типу зберігають
інформацію про ваше рішення з приводу використання cookies на Сайті Компанії.
Зокрема, Компанія використовує такі суворо Обов'язкові Cookies:

Файли cookies, які використовуються виключно для передачі інформації
по мережі інтернет;
Файли cookies, які суворо необхідні для надання Користувачеві прямо
запитаної послуги (наприклад, якщо дані cookies деактивовані, ми не зможемо
надати вам ту послугу, яку Користувач запросив).
Використання суворо Обов'язкових Cookies для цілей, описаних вище,
засноване на законних інтересах для забезпечення правильного технічного
функціонування, доступу і використання Сайту і надання тих послуг, які
Користувач безпосередньо запитував.
Виконавчі Cookies
Даний тип файлів cookies використовується для надання статистичної
інформації про роботу Сайту Компанії (наприклад, підрахунок кількості
відвідувань, джерел трафіку).
Функціональні cookies
Даний тип файлів cookies дозволяє Сайту запам'ятати вибори, які
Користувач робить, і надати розширений, більш персоналізований сервіс. Дана
категорія може включати cookies третіх осіб.
Таргетинг cookie
Таргетинг cookie встановлюються для відображення цільової реклами на
основі ваших інтересів на Сайті або для керування нашою рекламою. Ці файли
cookie збирають інформацію про вашу діяльність на цьому Сайті та інших вебсайтах для надання вам цільової реклами.
Cookies Соціальних Мереж
Збирають інформацію про використання соціальних мереж з метою
створення профілю Користувача.

