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Ця Політика щодо файлів «cookie» (надалі – Політика) описує, яким чином дочірнє 
підприємство з іноземними інвестиціями «Перно Рікар Україна», що засноване за 
законодавством України, місцезнаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 
47 (надалі – «Перно Рікар», «ми» або «наш/наші»), виконує свої зобов’язання із 
забезпечення конфіденційності ваших персональних даних під час використання нами 
файлів «cookie» (надалі – «кукі») на наших веб-сайтах, цифрових додатках, сторінках у 
соціальних мережах тощо (надалі – «Цифрове медіа»).   

Перед тим, як почати користуватися нашим Цифровим медіа, будь ласка, уважно 
прочитайте цю Політику (а також Політику із захисту персональних даних в мережі 
Інтернет). Якщо ви не згодні з положеннями цієї Політики або Політики із захисту 
персональних даних в мережі Інтернет, не використовуйте наше Цифрове медіа. 

Ми залишаємо за собою право змінювати цю Політику або Політику із захисту 
персональних даних в мережі Інтернет у будь-який момент часу. Ви будете повідомлені по 
такі зміни, тому пропонуємо регулярно ознайомлюватися з положеннями цієї Політики 
або Політики із захисту персональних даних в мережі Інтернет, щоб бути впевненими, що 
вам відомі будь-які зміни в цих політиках, а також, яким чином використовуються ваші 
персональні дані. 

1. Що таке кукі? 

Кукі – це невеликі текстові файли або частини інформації, що зберігаються на вашому 
комп’ютері або мобільному пристрої (наприклад, смартфоні або планшеті), коли ви 
відвідуєте наше Цифрове медіа. Зазвичай, кукі містять ім’я веб-сайту/цифрового додатку, 
з якого вони надійшли, тривалість кукі (тобто, скільки кукі будуть залишатися на вашому 
пристрої), а також значення, що здебільшого є унікальним числом, згенерованим 
випадковим шляхом.     

2. Чому ми використовуємо кукі? 

Зазвичай ми використовуємо кукі для полегшення користування нашим Цифровим медіа, 
або для того, щоб краще адаптувати наше Цифрове медіа та наші продукти під ваші 
інтереси та потреби. 

Кукі дозволяють нам реалізовувати вищенаведені цілі, тому що наше Цифрове медіа може 
зчитувати та записувати кукі, надаючи нам можливість ідентифікувати вас та запам’ятати 
важливу інформацію, яка дозволить зробити ваше користування Цифровим медіа більш 
зручним (наприклад, запам’ятовуючи налаштування, яким ви надаєте перевагу). 

Кукі також можуть використовуватися для того, щоб допомогти збільшити швидкість 
ваших майбутніх дій та користування нашим Цифровим медіа. Окрім того, ми 
використовуємо кукі для складання анонімної загальної статистики, що дає нам 
можливість зрозуміти, яким чином користувачі використовують наше Цифрове медіа, а 
також допомагає нам покращити структуру та інформаційну наповненість Цифрового 
медіа.  
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3. Які різновиди кукі ми використовуємо? 

Типи кукі, що ми використовуємо, можуть бути сеансовими або постійними, чи основними 
або сторонніми. 

• Постійні кукі – використовуються для зберігання ваших даних для входу в 
Цифрове медіа та запам’ятовування ваших налаштувань для майбутніх входів у 
Цифрове медіа. Постійні кукі зберігаються у вигляді файлів на вашому пристрої та 
залишаються на ньому, коли ви закриваєте веб-браузер. Кукі можуть бути зчитані 
Цифровим медіа, що їх створило, коли ви знову його відвідаєте. 

• Сеансові ідентифікаційні кукі – використовуються для того, щоб активувати 
певні властивості нашого Цифрового медіа та послуг, щоб краще зрозуміти, яким 
чином ви взаємодієте з нашим Цифровим медіа, та виконати моніторинг сукупного 
використання та маршрутизації веб-трафіку. На відміну від постійних кукі, сеансові 
кукі видаляються з вашого пристрою, коли ви закриваєте ваш веб-браузер. Вони 
зазвичай зберігають анонімний ідентифікатор сеансу на вашому пристрої, що 
дозволяє вам переглядати веб-сайт/цифровий додаток, наприклад, без 
необхідності реєструватися на кожній сторінці. 

• Основні кукі – це наші власні кукі, що ми використовуємо для покращення вашого 
користування Цифровим медіа. Вони пов’язані з персональною інформацією 
користувача. Треті особи не мають доступу до інформації, що ми отримуємо через 
наші власні кукі.  

• Сторонні кукі – розміщуються на нашому Цифровому медіа третіми особами для 
надання ними послуг, у тому числі рекламні кукі. Сторонні кукі встановлюють на 
вашому пристрої треті особи від нашого імені, коли ви відвідуєте наше Цифрове 
медіа,  для того, щоб дати їм можливість реалізувати сервіс, який вони надають. Ви 
знайдете більше інформації про такі кукі в політиках цих третіх осіб.  

Нижче ви знайдете перелік різних типів кукі, що ми використовуємо в нашому Цифровому 
медіа. Разом із цією Політикою додатково застосовуються положення Політики із захисту 
персональних даних в мережі Інтернет до інформації, що зібрана за допомогою кукі, та 
становить персональну інформацію.   

a. Необхідні кукі – файли, що необхідні виключно для роботи нашого Цифрового 
медіа та використання його сервісів та властивостей. Без цих кукі наше Цифрове 
медіа не буде працювати так ефективно, як би нам хотілося, і ми не зможемо 
забезпечити роботу Цифрового медіа або його окремих сервісів та властивостей, що 
вам можуть знадобитися. Ми також використовуємо технічні файли кукі, що 
дозволяють нашому Цифровому медіа запам’ятовувати вибори, що ви здійснюєте 
(наприклад, ваша мова або регіон, де ви знаходитеся), з метою адаптації до ваших 
вимог та персоналізації. Такі кукі не збирають жодної інформації про вас, яку можна 
використовувати для реклами або для того, щоб запам’ятати, де ви були в Інтернеті. 
Ці кукі необхідні для роботи нашого Цифрового медіа і тому ви не можете 
відмовитися від їх використання. 
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b. Аналітичні кукі – наше Цифрове медіа може використовувати аналітичні кукі 
Google. Такі кукі збирають інформацію про те, яким чином ви використовуєте 
Цифрове медіа та переміщуєтеся по ньому. Наприклад, вони будуть 
відслідковувати, які сторінки найбільш часто відвідуються, адресу Інтернет-
протоколу (ІР), тип браузера, провайдера інтернет сервісу (ISP), сторінки 
відсилання/виходу, операційну систему, дату/час, відомості про відвідування. Ми 
використовуємо цю інформацію для аналізу тенденцій, для адміністрування 
Цифрового медіа, для відслідковування переміщень користувачів по нашому 
Цифровому медіа і для збору демографічної інформації про базу наших 
користувачів в цілому.  

c. Маркетингові та профільні кукі – ми працюємо зі сторонніми рекламними 
компаніями, що розміщують рекламу, яка транслюється під час відвідування вами 
Цифрового медіа, і дозволяємо таким компаніям збирати їх власні кукі з вашого 
пристрою в процесі розміщення рекламних оголошень на Цифровому медіа. Таким 
чином, зазначені компанії можуть отримувати та використовувати інформацію (за 
виключенням вашого імені, адреси, адреси електронної пошти або номеру 
телефону) про ваші відвідування нашому та інших Цифрових медіа/цифрових 
додатків, а також не персональну (що ідентифікує особу) інформацію про ваші 
покупки та інтереси на інших веб-сайтах для того, щоб рекламувати вам товари та 
послуги, що можуть вас зацікавити. 

d. Кукі, вбудовані в соціальні мережі – ми використовуємо кнопки, що дозволяють 
ділитися сторінками з сайтами соціальних мереж. Ці кнопки можуть розміщувати 
на вашому пристрої кукі третіх осіб, що можуть збирати корисну інформацію про 
вас у майбутньому.  
 

4. Як довго зберігаються кукі? 

Кукі матимуть максимальний період їх зберігання після їх першого розміщення на 
пристрої користувача, як це вимагається застосованим законодавством. 

5. Як контролювати кукі на Цифровому медіа? 

За виключенням кукі, що кваліфіковані, як необхідні, описані вище кукі будуть встановлені 
на ваш пристрій, тільки якщо ви продовжите користування Цифровим медіа після того, як 
прочитаєте банер, який з’явиться на головній сторінці Цифрового медіа. 

Якщо ви бажаєте зробити свій власний вибір, використовуйте інструменти, розміщені на 
банері або передбачені версією вашого веб-браузера. 

6. Як ви можете з нами зв’язатися з нами? 

У випадку наявності будь-яких питань, скарг або коментарів щодо цієї Політики або 
інформації про використання нами кукі, будь ласка, звертайтеся до нас за адресою:  

ДПзІІ «Перно Рікар Україна» 
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Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 11, БЦ «Елевен» 

Або надсилайте листи на електронну адресу (з поміткою «для юридичного підрозділу»): 
info.ua@pernod-ricard.com  

7. Зміни до Політики  

Положення цієї Політики переглядаються Перно Рікар на регулярній основі, а всі 
зміни/доповнення до цієї Політики будуть розміщені на цій сторінці в Інтернеті.  
 
Останнє оновлення цієї Політики відбулося в травні 2018 року.  
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