Політика конфіденційності
Будь ласка, уважно прочитайте цю інформацію.
Загальні положення
ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» (надалі – ТОВ «ФФД») з повагою ставиться до
конфіденційної інформації будь-якої особи, яка відвідує наш сайт https://slyoza.com.ua/ (надалі –
сайт). Дійсним інформуємо про те, які дані збираємо і яким чином їх використовуємо. Дані
збираються, обробляються і використовуються у суворій відповідності до вимог чинного
законодавства України.
Дійсна політика конфіденційності не поширюється на веб-сайти, перехід на які здійснюється
за допомогою гіперпосилань, розміщених на сайті.
Збір, використання і переробка персональних даних
Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована
або може бути конкретно ідентифікована.
Ми збираємо інформацію з метою обробки і використання, і лише в тому випадку, якщо Ви
добровільно надали інформацію або чітко висловили згоду на її використання. Коли Ви відвідуєте
наш сайт, певні дані автоматично записуються на сервери ТОВ «ФФД» для системного
адміністрування, а також для статистичних або резервних цілей. Записана інформація може містити
назву Вашого Інтернет-провайдера, в деяких випадках Вашу ІР-адресу, дані про версію програмного
забезпечення Вашого браузера, про операційну систему комп'ютера, з якого Ви відвідали наш сайт,
сайт, який Ви використовуєте, щоб на наш сайт, адреси сайтів, які Ви відвідуєте одночасно з нашим
сайтом та, за можливості, Ваші параметри пошуку, що привели Вас на наш сайт.
Залежно від обставин, така інформація дозволяє зробити висновки про те, яка аудиторія
відвідує наш сайт. У даному контексті не використовуються жодні персональні дані.
Використовуватися може лише анонімна інформація.
Якщо інформація передається ТОВ «ФФД» зовнішньому провайдерові, вживаються всі
можливі технічні та організаційні заходи, що гарантують передачу даних відповідно до вимог
чинного законодавства України про захист персональних даних.
Якщо Ви добровільно надаєте нам персональну інформацію, ми зобов'язуємося не
використовувати, не обробляти і не передавати таку інформацію у спосіб, що виходить за межі
вимог чинного законодавства України або зазначається Вами у заяві про згоду. Передача
персональних даних здійснюється лише на підставі судового рішення або у випадках,
передбаченому чинним законодавством України.
Будь-які зміни у Заяві про конфіденційність будуть публікуватися на нашому сайті. Це
дозволить Вам у будь-який час отримати інформацію про те, які дані у нас зберігаються, і про те,
яким чином ми їх збираємо і зберігаємо.
Безпека даних
ТОВ «ФФД» зобов'язується дбайливо зберігати Ваші персональні дані і вживати усіх
запобіжних заходів для їхнього захисту від втрати, неправильного використання або внесення змін.
Договірні партнери ТОВ «ФФД», які мають доступ до Ваших даних, що необхідні їм для надання
послуг від імені ТОВ «ФФД», за умовами угод укладених з ТОВ «ФФД» зобов'язані дотримуватися
умов конфіденційності даної інформації і не мають права використовувати надані дані задля
якихось інших цілей. В деяких випадках виникає необхідність передати Ваші запити компаніямпартнерам ТОВ «ФФД». У цих випадках Ваша персональна інформація також вважатиметься і
використовуватиметься як конфіденційна.
Збирання та збереження
На сайті здійснюється збирання та збереження даних для цілей маркетингу. Сайт може
встановлювати файли cookie.
Без чітко вираженої згоди наших користувачів дані, збирання яких здійснюється, не
використовуються для ідентифікації особи відвідувача і не долучаються до будь-яких інших
персональних даних особи під псевдонімом.

Ви можете відмовитись від збирання та зберігання даних за допомогою використання
анонімного з’єднання з нашим ресурсом.
Запити
Збережені дані будуть видалені ТОВ «ФФД» після збігання періоду зберігання, встановленого
законодавством або Згодою, або у випадку, якщо сам ТОВ «ФФД» більше не потребує збереження
тих або інших даних. Ви маєте право у будь-який час вимагати видалення інформації про Вас з бази
даних ТОВ «ФФД». Ви також маєте право у будь-який час відізвати Вашу згоду на використання
або обробку Ваших персональних даних. У таких випадках, а також, якщо у Вас виникають якісь
інші побажання, пов'язані з Вашими персональними даними, просимо Вас надіслати
лист електронною поштою (office@ffd.com.ua). Просимо Вас також зв'язатися з нами у разі, якщо
Вам хотілося б дізнатися, чи збираємо ми дані про Вас і якщо так, то які саме дані. Ми
намагатимемося якнайшвидше надати відповідь на ваш запит.

