
Bütün brendlər üzrə, sizi qorumaq üçün vahid siyasət.

MƏXFİLİK SİYASƏTİ

14 Oktyabr 2022-ci ildə yenilənmişdir

Bu Məx�lik Siyasətinin surətini endirin (PDF)

Часті запитання та відповідіl

Зазвичай запипують про те, як ми збираємо, зберігаємо та використовуємо ваші дані.

Чи відчужуєм ми будь-яким чином ваші персональні дані з метою отримання прибутку? Hi

Чи ділимося ми вашими даними зі сторонніми компаніями-партнерами? Так

Чи отримуємо ми інформацію від сторонніх компаній, яким ви надали згоду на передачу своїх
даних?

Так

Чи використовуємо ми вашу інформацію для надання більш якісних рекомендацій щодо

продукції та покращення роботи вебсайту?
Так

Чи контролюєте ви використання нами наданим вами персональних даних? Так

Məlumatınıza tərə�nizdən necə nəzarət olunur

Siz şəxsi informasiyanızafərdi məlumatınıza nəzarət edirsiniz. Siz istənilən vaxt öz

hüquqlarınızdan istifadə edə bilər və istəklərinizi dəyişə bilərsiniz.

Məlumat subyektlərinin hüquqları üzrə müraciətlər

Layiq olduğunuz məx�lik.

Biz məlumatlarınızla diqqətlə və həssas davranırıq. Qaydalarımız və tələblərin yerinə yetirilməsi üzrə
tədbirlərimiz bunu təmin edir. Hər hansı bir sualınız və ya sizi narahat edən məsələlər varsa bizimlə

həmişə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

• • •

https://stage-privacypolicy.pg.com/static/PDF/az.pdf


Qeydiyyatda olduğunuz ölkədən asılı olaraq sizin P&G hesabınız sizin informasiyanıza məlumatınıza çıxış

əldə etmək və məlumatınızı yeniləmək və ya onu silmək imkanını təklif edə bilər.

Belə olmadığı təqdirdə, siz burada məlumata çıxış əldə etmək, onu silmək, ona düzəliş etmək üçün

müraciət edə bilərsiniz, marketinqlə əlaqəli elektron məktub və ya mətnləri almaqdan imtina etməyi və ya

reklam məqsədləri üçün tərə�mizdən elektron poçt ünvanınızın və ya telefon nömrənizin istifadəsinə

etirazınızı bildirə bilərsiniz.

Siz, həmçinin, bu məktubda göndərdiyimiz abunəlikdən imtina təlimatlarına əməl edərək daha sizə e-

poçt və ya mətn mesajları göndərməməyimizi istəyə bilərsiniz. Xahiş olunur nəzərə alasınız ki, bizə sizin

seçimlərinizə (məsələn, əgər siz bizə marketinq elektron məktublarını göndərməyi dayandırmağı

deyirsinizsə bizə sizin elektron poçt ünvanınızı qeydiyyata almaq lazım olacaq ki, sistemlərimiz həmin

elektron poçt ünvanında marketinq məktublarını artıq almamaq istəyinizi yadda saxlasın) hörmət etmək

üçün müəyyən informasiyanı məlumatı saxlamaq tələb oluna bilər.

Həmçinin, bəzi hallarda biz sizin müraciətinizi yerinə yetirmək imkanında olmaya bilərik (məsələn,

məlumatın saxlanılması barədə hüquqi öhdəlik daşıdığımız tranzaksiya sövdələşmə məlumatının

silinməsi, və ya fırıldaqçıılığın qarşısının alınması, təhlükəsizlik və ya başqalarının məx�liyini qorumaq

üçün).

Ənənəvi onlayn davranış reklamı

Ənənəvi maraq əsaslı reklamların alınmasını necə dayandıra bilərsiz Maraq əsaslı reklamların

alınmasını dayandırmaq üçün siz bura klikləyə bilərsiniz və ya saytlarımızın birində Reklam Seçimi

nişanının üzərinə klikləyə bilərsiniz. Avropa üçün bura klikləyə bilərsiniz. Xahiş olunur aşağıdakı bütün

reklam tərəfdaşlarına abunədən çıxdığınızdan əmin olun:

• Tapad

• TradeDesk

• MediaMath

• Neustar

• Facebook

• Amazon

• Google

• Liveramp

Siz eyni zamanda baruzerlərinizdə kukiləri rədd etməklə, proqramların çox vaxt quraşdırma zamanı

göstərdiyi «məlumata çıxışı» rədd etməklə və ya cihazın reklam izləmə parametrlərini tənzimləməklə

maraqlara uyğun reklamların alınmasının qarşısını ala bilərsiniz. Xahiş olunur nəzərə alasız ki, siz bizə

marketinq məqsədləri üçün elektron poçt ünvanınızı və ya telefon nömrənizi təqdim etdiyiniz təqdirdə
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elektron poçt ünvanınız və ya telefon nömrəniz əsasında şəxsiləşdirilmiş reklamlar da ala bilərsiniz.

Məlumatınızın bu cür istifadə edilməməsi üçün xahiş olunur bizimlə əlaqə saxlayasınız.

Siz hətta maraq əsaslı reklamları almaqdan imtina etsəniz belə “kontekst” əsaslı reklamları görəcəksiniz

Sizə maraqlara uyğun reklamları göndərməyi dayandırdığımızda belə, siz yenə də kompüter və ya mobil

cihazlarımızda brendlərimizdən reklamlar alacaqsınız. Lakin bu reklamlar daxil olduğunuz saytların

məzmununa uyğun olacaq və məzmun reklamları adlandırılacaq. Mobil telefon və ya kompüterdən daxil

olduğunuz səhifələrə əsaslanan maraqlara uyğun reklamlardan fərqli olaraq məzmuna uyğun reklamlar

daxil olduğunuz xüsusi saytın məzmununa uyğun olaraq sizə reklamlar göndərir. Məsələn, siz onlayn

şəkildə uşaqlar üçün məhsullara baxan zaman hələ də uşaqlarla bağlı brendlərin biri barədə reklam ala

bilərsiniz, çünki bu saytlara adətən yeni və ya hamilə valideynlər daxil olur. Bundan əlavə bilməlisiniz ki, biz

yenə də kompüter və ya cihazlarınızdan məlumat toplamağa davam edə və ondan vebsaytlarımızın işinin

qiymətləndirilməsi, istehlakçı tədqiqatı və ya saxtakarlıq hallarının aşkarlanmasında istifadə edə bilərik.

Kukilərin silinməsi həm də sizin reklamları almaq istəməməniz barədə kukini də silir Maraqlara uyğun

reklamlardan imtina etdiyinizdə, biz brauzerinizə artıq maraqlara uyğun reklamlar almaq istəmədiyinizi

göstərən imtina kukisini göndəririk. Bütün kukiləri silməyə qərar verdiyinizdə sizin imtina kukiləriniz də

silinəcəkdir. Bu o deməkdir ki, hələ də maraqlara uyğun reklam almaq istəmirsinizsə, yenidən onlardan

imtina etməlisiniz.

Giriş Və Ya Silinmə Kuki və ya cihaz ID-si səviyyəsində barənizdə əlimizdə olan və sizi müva�q reklamlarla

təmin etmək üçün istifadə etdiyimiz məlumat kimi ənənəvi onlayn davranış reklamı üçün istifadə edilmiş

şəxsi məlumatla bağlı giriş və ya silinmə sorğusu vermək üçün bizimlə burada əlaqə saxlayın. Sorğunuzu

emal etmək üçün bizə aşağıdakı identi�katorlardan hər hansı birini təqdim etməlisiniz:

• Xidmət təchizatçılarından kuki identi�katorları: Tapad, Neustar, MediaMath, və TheTradeDesk.

• Mobil reklam eyniləşdirmə kodlarınız (“ID”)-ləriniz (IDFA, Android ID).

• Connected TV təminatçısı tərə�ndən təyin edilən unikal ID olan Reklam üçün TV Cihazınızın

İdenti�katoru, məsələn, Reklam üçün Roku ID-si.

Skandinaviya ölkələri üçün əlavə informasiya

Əgər siz aşağıdakı vebsaytlara daxil olmaqla bizim müəyyən skandinav saytarımızı və ya

tərəfdaşlarımızın saytlarını ziyarət etməklə məlumatınızı təqdim etmisinizsə:

• https://www.bravardag.se

• https://www.pampers.se/

• https://www.pampers.�/

• https://www.pampers.no/

• https://se.braun.com/en

• https://www.oralb.se/sv-se
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• https://www.oralb.no/nb-no

• https://www.oralb.�/�-�

• https://www.oralb.dk/da-dk

• https://www.babybox.se

Siz bura klikləməklə məlumat subyektinin hüquqlarını tətbiq edə bilərsiniz.

İstehlakçılar arasında aparılmış tədqiqatın iştirakçıları

Tədqiqat təlimlərimizin birində iştirakınızın bir hissəsi kimi şəxsifərdi məlumatla bağlı sorğu vermək üçün

razılıq formanızda göstərilmiş əlaqə məlumatı və ya zəng ilə, eləcə də tədqiqat mərkəzimizə daxil olaraq

bizimlə əlaqə saxlayın.

Kaliforniya Sakinləri

Əgər siz Kaliforniyada yaşayırsınızsa siz bizdə haqqınızda olan şəxsi informasiyanıza çıxış əldə edə bilər,

tərə�mizdən şəxsi informasiyanızın necə emal olunmasının təfərrüatlarını tələb edə bilər, bizdən

məlumatınızı silməyi tələb edə bilər və ya şəxsi informasiyanızı artıq “satmamağı” xahiş edə bilərsiniz

(“satmağ” təri� Kaliforniyada İstehlakçı Məlumatlarının Məx�liyinin Qorunması Aktında verildiyi kimidir).

Ətra�ı məlumatı əldə etmək və belə bir hüquqları tətbiq etmək üçün xahiş olunur bura klikləyin.

Avropa İqtisadi Məkanı və BK Sakinləri

Əgər siz AİM və ya Birləşmiş Krallıqda yaşayırsınızsa və ya �ziki olaraq AİM və ya Birləşmiş Krallıqdasınızsa

haqqınızda saxladığımız şəxsi məlumatlara çıxış əldə edə, qeyri-dəqiq, köhnəlmiş və ya artıq zəruri

olmayan məlumatlara düzəliş olunmasını, silinməsini və ya məhdudlaşdırılmasını xahiş edə və bizdən

məlumatlarınızın sizə başqa xidmət təchizatçısına ötürməyə imkan verən formatda təqdim olunmasını

xahiş edə bilərsiniz. Siz, həmçinin, bizim haqqınızda olan şəxsi məlumatların emal edilməsinə razılığınıza

arxayın olduğumuz hallarda istənilən vaxt razılığınızı geri götürə bilərsiniz. Məlumatlarınızın emalı bizim

legitim maraqlara (bu o deməkdir ki, bizim bu məlumatlardan istifadə etmək üçün səbəbimiz var)

əsaslandığı hallarda şəxsi məlumatlarınızın tərə�mizdən emal edilməsinə etiraz edə bilərsiniz (bu o

deməkdir ki, siz bisdən onun istifadəsini dayandırmağı xahiş edirsiniz).

Müraciət etmək üçün bura klikləyin.

Əgər siz məlumatların müha�zəsi və ümumiyyətlə şəxsi məlumat hüquqlarınız haqqında daha ətra�ı

öyrənmək istəyrsinizsə xahiş edirik, https://edps.europa.eu/data-protection ünvanında yerləşən Avropada

Məlumatların Müha�zəsi üzrə Müfəttişlyin veb-saytını və ya ünvanında https://ico.org.uk ünvanında

yerləşən Birləşmiş Krallığın İnformasiya üzrə Komissarın O�sinin veb-sayıtını ziyarət edin. Suallarınıza olan

cavablarımız sizi qane etmirsə, ölkənizdəki məlumatların müha�zəsi üzrə səlahiyyətli orqana şikayət edə

bilərsiniz.

Procter and Gamble España SA İspaniyanın Məlumatların Müha�zəsi üzrə Agentliyi tərə�ndən

akkreditasiya olunmuş Avtomatlaşdırılmış Nəzarətdə Məlumatların Müha�zəsi üzrə Davranış Kodeksinə
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riayət edir və buna görə də vebsaytla maraqlananlar üçün mövcud olan məlumatların müha�zəsi və

reklamına aid olduqda məlumatların emalı üzrə şikayətlərin məhkəmədən kənar sistemi ilə

tənzimlənir www.autocontrol.es.

Diş Həkimləri

Bir diş həkimi olsanız və https://www.dentalcare.com da daxil olmaqla peşəkar əlçatanlıq proqramlarımız

çərçivəsində, o, cümlədən vasitəsilə bizə məlumatınızı təqdim etmisinizsə, xahiş edirik  və yaməlumat

vermisinizsə, zəhmət olmasa Oral-B kimi yerli P&G nümayəndənizlə əlaqə saxlayın.

Məlumatınız tərə�mizdən necə toplanılır və istifadə olunur

Bütün brendlər kimi siz bizimlə əlaqədə olduqda və ya bizimlə paylaşıla bilən məlumatı

yazılı paylaşdığınız zaman biz məlumatı toplayırıq. Biz hüquqlarınızı qorumaq üçün bunu

ləyaqətli şəkildə və ehtiyatla edirik. Məlumat sizin bir istehlakçı və ya şəxs kimi daha yaxşı

qavranılmanıza kömək edə bilər. Biz sizə daha yaxşı məhsul, xidmət və təcrübələri təklif

etmək üçün ayrıca saxladığımız və ya bir araya topladığımız informasiyadan istifadə edə

bilərik.

Məlumatınızı necə toplayırıq

Biz haqqınızdakı məlumatları bir çox mənbələrdən toplayırıq. Topladığımız bəzi məlumatlara sizin

kimliyinizi müəyyən etmək üçün istifadə oluna bilən şəxsi fərdi məlumatlar daxil ola bilər; məsələn, adınız,

elektron poçt ünvanınız, telefon nömrəniz və ya poçt ünvanınız. AİM və ya BK kimi bəzi ölkələrdə və ya

Kaliforniya kimi ştatlarda İP ünvanları və ya kuki faylları və mobil cihaz eyniləşdiriciləri kimi bəzi şeylər də

şəxsi məlumatlar hesab oluna bilər.

Qeyd: Biz sizi daha yaxşı məhsullar, xidmətlər və istifadəçi təcrübələri ilə təmin etmək üçün barənizdə

topladığımız bütün məlumatları birləşdirə bilərik.

Siz məlumatı birbaşa paylaşırsınız

Siz vebsaytlarımız və ya mobil proqramlarımızda hesab açdığınızda, eləcə də bizə zəng etdiyinizdə və ya

elektron məktub yazdığınızda bu məlumatı bizə təqdim edirsiniz. Biz sizdən adınız, e-poçt və ya ev

ünvanınız, doğum tarixiniz, ödəniş məlumatı, yaşınız, cinsiniz, ailə üzvlərinizin sayı və məhsul və

xidmətlərimiz barədə sizə hansı yolla (ev ünvanınız, e-poçt ünvanınız və ya mesaj) məlumat göndərə

biləcəyimiz kimi suallar verə bilərik.

Siz vebsayt və elektron poçt ünvanları ilə əlaqədə olursuz

Biz saytlarımıza daxil olduğunuzda, reklamlarımıza baxdığınızda və ya məhsul və xidmətlərimizdən

istifadə etdiyinizdə məlumatları avtomatik toplayan texnologiyalardan istifadə edə bilərik. Məsələn, biz

istifadə etdiyiniz brauzer və əməliyyat sistemi, IP ünvanınız, daxil olduğunuz veb səhifələr, açdığınız

keçidlər və ya e-poçtlarımızı açıb-açmadığınız barədə məlumat almaq üçün kuki fayllardan (kompüterin

brauzerində saxlanan kiçik fayllar) istifadə edirik.
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Siz mobil tətbiqlərdən və digər cihazlardan istifadə edirsiniz

Sizə mümkün olan ən yaxşı istifadəçi təcrübəsini təmin etmək üçün biz mobil proqramlarımızdan istifadə

etdiyinizdə telefonunuzdan və ya evinizdə ağıllı cihazlardan məlumat toplayan texnologiyalardan istifadə

edə bilərik. Proqramı endirən və ya ev internetinə qoşulmuş cihazlardan quraşdıran zaman siz razılığınızı

bildirirsiniz. Bu məlumata mobil telefon nömrəniz və ya başqa cihazın reklam ID-si, telefonun əməliyyat

sistemi barədə məlumat, proqram və ya cihazdan istifadəniz və �ziki yeriniz kimi məlumat daxil ola bilər.

Siz dəqiqi yerinizi öyrənməyimiz üçün (dəqiq dayandığınız yer və ya internetə çıxdığınız yer) telefon və ya

cihazınızda qəbul və ya rədd etmək kimi seçimlər olan ani mesajlar alacaqsınız.

Siz tərəfdaş və ya üçüncü tərə�ərlə əlaqə yaradırsız

Biz başqa şirkətlərin bizimlə paylaşdığı və ya bizə satdığı məlumatları əldə edə bilərik. Məsələn, siz başqa

şirkətə telekom xidmətləri və ya satıcı loyallıq proqramları üçün qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman şəxsi fərdi

məlumatınızı bizimlə paylaşmaq icazəsi vermiş ola bilərsiniz. Biz eyni zamanda hər kəsin görə biləcəyini

bildiyiniz yerlərdən, məsələn, internet dərclər, bloqlar, videolar və ya sosial medialardan məlumatı toplaya

bilərik. Biz, eyni zamanda, istehlakçı məlumatlarının təkrar satıcıları kimi barənizdə olan məlumatı ictimai

açıq məlumat bazalarından toplamaq və ya ümumiləşdirmək fəaliyyəti ilə məşğul olan (yerli tələblərə

müva�q olaraq) digər şirkətlərdən və ya onların sizə məxsus məlumatdaninformasiyanızdan istifadəsinə

və nəticə etibarilə bizim istifadəmizə verdiyiniz razılıqdan məlumatıinformasiyanı əldə edə bilərik. Buraya

gəlir səviyyəniz, yaşınız, cinsiniz, ailə üzvlərinizin sayı və internetdən və ya rayonunuzdakı mağazalardan

aldığınız məhsullar barədə məlumat da daxil ola bilər.

Məlumatı istifadə etdiyimiz ümumi yollar

Biz sizin məlumatınızdan bütün dünya üzrə hər gün sizin kimi insanların həyatına təsir etmək və

yaxşılaşdırmaq məqsədinə nail olmaq üçün istifadə edirik.

Məsələn biz sizin informasiyanı aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edirik:

•  Sizin üçün xidmətləri təmin etmək

•  Sizi müxtəlif marketinq proqramlarımızı və vebsaytlarımızı üçün müəyyən etmək və autenti�kasiya

etmək

• Suallarınıza və ya informasiya üçün sorğularınıza cavab vermək

• Müştəri xidmətini təmin etmək

• Tranzaksiyalarla əlaqəli mesajlar göndərmək (hesabdan çıxarış və ya təsdiqləyici arayışlar kimi)

•  Marketinq məktubları, sorğu və dəvətləri göndərmək

•  Bizdən aldığınız məhsullara görə ödənişinizi emal etmək

•  Vəsaitlərin və toplanılmış pul vəsaitlərin geri ödənilməsini emal etmək və həyata keçirmək



•  İstədiyiniz məhsul və ya nümunələri sizə göndərmək

• Sizə P&G saytını və ya tətbiq parametrlərinizi idarə etməyə kömək etmək

• Sizə müsabiqələrimizdə və ya lotoreyalarımızda iştirak etmək imkanı vermək

• Sosial mediada sizinlə qarşılıqlı əlaqədə olmaq

• Maraq və istəklərinizi daha yaxşı başa düşmək və sizə və sizin kimi olan başqa şəxslərə aidiyyati təklif və

kommunikasiyalarla xidmət etmək

• Oxşar auditoriyalar vasitəsilə sizə və digər şəxslərə müva�q reklamları göstərir. Məsələn ABŞ-da yuyucu

tozla əlaqədar marketinq e-poçt məktublarına abunə olsanız, biz Facebook-a əsasən "sizinlə oxşar”

istehlakçıları tapmaq məqsədilə sizin həşlənmiş email ünvanınızı Fransadakı Facebook-a yükləyə bilərik

ki, Facebook-da onlara reklam göstərə bilək.

Biz, həmçinin, informasiyanızdan aşağıda qeyd olunduğu kimi daxili biznes məqsədləri üçün istifadə

edirik:

• Key�yyətə nəzarət, təlim və analitika

• Təhlükəsizliyin təmin edilməsi və yoxlanılması

• Sistemin inzibatçılığı və texnologiyanın idarə edilməsi, o, cümlədən vebsayt və tətbiqlərimizin

optimallaşdırılması

• Təhlükəsizlik məqsədləri üçün,o, cümlədən, təhlükələrin aşkar edilməsi və ziyanlı və fırıldaqçılıq

fəaliyyətlərinə qarşı müda�ənin təşkili

• Sənədlərin qeydiyyatı və istehlakçılarla olan qarşılıqlı əlaqələrin yoxlanılması, o, cümlədən, tranzaksiya

informasiyasının bir hissəsi kimi qeydiyyat jurnalları və sənədlərin saxlanılması

• Risklərin idarə edilməsi, audit və araşdırmaların aparılması, hesabatların verilməsi və digər hüquqi və

tələblərə uyğunluq səbəbləri

Biz, həmçinin, aşağıda qeyd olunan məqsədlər də daxil olmaqla sizi daha yaxşı başa düşmək üçün sizin

şəxsi informasiyanızdanfərdi məlumatınızdan istifadə edə bilərik:

• Daxili araşdırma üçün

• Bizim müştərilərimizi sevindirən məhsul, xidmət və proqramları dizayn edib və inkişaf etdirmək üçün

• Perspektiv istehlakçıları müəyyən etmək üçün

Biz, həmçinin, sizin məlumatınızıinformasiyanızı, o, cümlədən üçüncü tərəf şəxs tərə�ndən təqdim edilmiş

informasiyanı (məsələn dosta istinad et proqramı) maliyyə imtiyazları, mükafatlar, güzəştlər (məsələn

qiymət və ya xidmət kuponları) və loyallıq proqramlarını (birgə - «Mükafatlar proqramları») həyata



keçirmək üçün toplayıb və istifadə edirik. Biz bu proqramlarda təqdim etidiyiniz informasiyadan sizin

kimliyinizi müəyyən etmək, unikal mükafatlar təklif etmək, sizin proqram statusunu izləmək və məhsul,

reklam materialları, təlim seminarları və digər məsələlər üçün proqram ballarının mübadiləsinə şərait

yaratmaq üçün istifadə edirik. Əgər siz bizim Mükafat Proqramlarının hər hansı birində iştirak etməyə

razılıq versəniz, siz Məx�lik Siyasətində qeyd edilmiş əlaqə məlumatı vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlamaqla və

ya müva�q Mükafat Proqramının şərt və müddəalarımnda qeyd edilmiş təlimatlara uyğun olaraq bu

razılığınızı istənilən vaxt geri götürə bilərsiniz. Biz Mükafat Proqramlarımızın iştirakçılarından toplanılmış

və ya onlarla əlaqəli olan informasiyanı bu Məx�lik Siyasətində qeyd edilmiş istənilən başqa məqsəd üçün

və ya istənilən digər şəkildə istifadə edə bilərik. Kaliforniyanın İstehlakçıların Şəxsi Məlumatlarının

Məx�liyinin Qorunması Aktına (“CCPA”) əsasən tələb olunduğu kimi Mükafat Proqramlarımız üçün şəxsi

informasiyanızın dəyərini necə hesabladığımızla bağlı xahiş olunur bura klikləyin.

Kukilərdən necə istifadə edirik

Kukilər siz internetdə dolaşdıqca kompüterinizə göndərilən kiçik fayllardır. Bu fayllarda sizin ziyarət

etdiyiniz vebsaytlarla qarşılıqlı əlaqədə olduğunuz haqqında faydalı məlumat saxlanılır. Kuki faylları sizin

kompüterdə və ya cihazınızda və ya fayllarınızda olan istənilən informasiyanı toplamır. Kuki fayllarında sizin

birbaşa şəxs kimi kimliyinizi müəyyən edən informasiya yoxdur. Kuki fayları sizin kompüteri və cihazınızı

yalnız kortəbii təyin olunmuş rəqəm və hər�ər kimi göstərir (məsələn, kuki ID ABC12345) və heç vaxt

adınızı əks etdirmir, məsələn Con,E. Smit. 

Biz kukilərdən aşağıdakılar kimi bir neçə məqsəd üçün istifadə edirik:

• sizə müva�q reklamla xidmət göstərmək

•  P&G məzmunu ilə əlaqəniz barədə ətra�ı məlumat almaq

•  vebsaytlarımıza daxil olan zaman təcrübənizi artırmaqda bizə kömək etmək

•  hər dəfə vebsayta daxil olduqda onu fərdiləşdirməməniz üçün dil və ya region kimi tərcihlərinizi

yaddaşda saxlamaq

• xətaları aşkar və həll etmək

• vebsaytlarımızın nə qədər yaxşı işlədiyini təhlil etmək

İstifadə etdiyimiz kuki fayllarının növləri:

Çox zəruridir Bu kuki faylları səhifəni yükləməyə və ya zəruri funksionallığı təmin etməyə imkan verir. Bu

funksionallıq olmadan səhifə işləməyəcək (yəni, alış-veriş səbətində məlumatınızın saxlanılması).

Fəaliyyət kukiləri Bu kukilər yenidən daxil olduğunuzda saytlara tərcih etdiklərinizi xatırlamanıza kömək

edir. Məsələn, birinci dəfə daxil olduğunuzda saytı fransız dilində oxumağı seçmişdinizsə, növbəti dəfə

sayta döndüyünüzdə o, avtomatik olaraq fransız dilində açılacaqdır. Hər dəfə dil tərcihini seçməmək

saytdan daha rahat, daha səmərəli və asan istifadə etmənizə kömək edir.



Reklam kukiləri Bu kukilər daxil olduğunuz vebsaytlar və aldığınız məhsullara əsasən ümumi

maraqlarınız barədə öyrənmək üçün istifadə edilə bilər. Bu, eyni zamanda yaşınız, ailə vəziyyətiniz və

uşaqlarınızın sayı kimi məlumatları bilməyimizə kömək edə bilər. Bu məlumat ehtiyaclarınıza daha uyğun

olan və bəyənəcəyiniz məhsul və xidmətlər barədə reklamları sizə göndərmiyimizə imkan verir. Eyni

zamanda bu, eyni reklamı görmə sayını məhdudlaşdırmağımıza imkan verir.

Analitik kukilər Bu kukilər vebsaytlarımızın necə işlədiyini bizə bildirir. Bir çox hallarda, Google analitik

kukilərindən saytlarımızın necə işlədiyini yoxlamaq üçün istifadə edirik. Bizim saytlarımıza daxil olmanız

barədə Google Analytics ilə toplanan məlumatdan istifadə etmək və onu paylaşmaq imkanımız Google

Analytics İstifadə Qaydaları tərə�ndən Google Məx�lik Siyasəti ilə məhdudlaşdırılmışdır.

Kukiləri necə idarə edə bilərsiniz

Siz brauzerinizi elə qura bilərsiniz ki, kompüterinizə kuki göndərildikdə onu göstərsin və ya bütün kukiləri

rədd etsin. Lakin, bu, bizim sayt və ya xidmətlərimizin düzgün işləməsinin qarşısını ala bilər. Eyni zamanda

brauzerinizi elə qura bilərsiniz ki, hər dəfə brauzeri bağladıqda kukiləriniz silinsin.

Maraq əsaslı reklamdan necə istifadə edirik

Ortaq saytlarımıza daxil olduğunuzda sizə görmək istədiyinizə inandığımız reklam və ya başqa

məzmunları göstərə bilərik. Məsələn, uşaq paltarı və ya məktəb ləvazimatı satılan saytlara daxil

olduğunuzu gördüyümüzdə siz Tide® yuyucu tozu ilə bağlı reklam ala bilərsiniz. Bu məlumatdan da biz

uşaqlarınızın olduğunu və bu səbəbdən güclü yuyucu tozla bağlı marağınız ola bildiyini anlaya bilərik. Bu

yolla sizin üçün faydalı ola bilən məhsullarımız barədə müva�q məlumatı sizə göndərə bilərik.

Biz eyni maraqları paylaşan istehlakçı qruplarından öyrənirik. Biz sizi eyni maraqları paylaşan müəyyən

istehlakçı qrupuna daxil edə bilərik. Məsələn, tez-tez onlayn şəkildə ülgüc aldığınızı gördüyümüzdə və ya

endirimdə alış-veriş etməyi xoşladığınızı bildiyimizdə sizə onlayn kuponlar və ya endirimlər barədə

məlumat göndərmək üçün sizi «ülgüc sevənlər» qrupuna daxil edirik. Siz veb səhifələrə baxdığınızda, veb

səhifələrimizdə və ya başqa vebsaytlarda keçidləri açdığınızda, istifadə etdiyiniz mobil proqramlarda və ya

brendlərlə bağlı e-poçtlarımızı açdığınızda və oradakı keçidlərə vurduğunuzda biz bu məlumatı görürük.

Biz ümumi trendlər, vərdişlər və ya xassələr barədə məlumat almaqda bizə kömək etmək üçün bənzər

onlayn və/və ya o�ayn fəaliyyətlər göstərən istehlakçı qruplarının kuki və cihaz ID-lərini bir yerdə

qruplaşdırırıq. Beləliklə, biz artıq qrupda olanlarla bənzər maraqları olanları tapa və onlara xidmət göstərə,

eləcə də onlar üçün faydalı və müva�q olacağını hesab etdiyimiz təklif və məlumatlar təqdim edə bilərik.

Biz sizin kuki faylınıza və cihaz identi�katoruna digər informasiyanı bağlayırıq Sizin kuki və cihaz ID-

ləriniz o�ayn rejimdə aldığınız məhsullar barədə məlumat kimi başqa məlumatla və ya saytlarımızda

hesab yaradan zaman birbaşa bizə təqdim etdiyiniz məlumatla tamamlana bilər. Biz bunları sizi şəxsən

müəyyən edə bilməyəcək şəkildə edirik. Məsələn, biz ID ABC12345 saylı kukinin ülgüc sevənlər qrupuna

aid olduğunu insanın daxil olduğu vebsaytlar, yaşı, cinsi və alış-veriş vərdişlərindən öyrənə bilərik, lakin bu

şəxsin adı və ya ünvanı, eləcə də onun kimliyini aşkar edə bilən başqa məlumatları görə bilmərik. Nə

zamansa sizin kuki və ya cihaz məlumatınızın (veb və proqrama baxış tarixçəsi) kimliyinizi müəyyən

etməsini istərsək, bu zaman sizdən bunu xahiş edəcəyik.

Biz bütün kompüter, planşet, telefon və cihazlarınızda sizi tanıya bilərik Biz ID ABC12345 saylı kukinin

ID EFG15647 saylı cihazı ilə qoşulu olan mobil telefonun sahibi olan şəxs və ya ailəyə aid olduğunu bilə

bilərik. Bu o deməkdir ki, siz laptopunuzda uşaq bezi axtardığınızda bizim sponsorluq etdiyimiz Google

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy


axtarış keçidinə vursanız, sonra mobil telefonunuzda Pampers® brendinin uşaq bezləri barədə reklam

görəcəksiniz. Kompüter və telefonun eyni şəxsə aid olduğunu onların hər gün eyni vaxtda eyni WiFi

şəbəkəsinə qoşulmasından müəyyən edə bilərik. Cihazların eyni şəxs və ya ailə tərə�ndən istifadə etməsini

bilmək eyni reklamın bütün cihazlarda görünmə sayını məhdudlaşdırmağımıza kömək edir. Və bu vacib

məqamdır, çünki bu yolla sizə eyni reklamı dəfələrlə göstərdiyimiz üçün bizi spam hesab etməyəcək və biz

sizin istəmədiyiniz reklamları təkrarən sizə göstərmək üçün ödəniş etməyəcəyik.

Ünvanlı Media Saytlarımız və ya tətbiqlərimiz vasitəsi ilə bizə şəxsi məlumatlarınızı təmin etdiyiniz zaman,

bəyənə biləcəyinizi düşündüyümüz reklamları sizə təmin etmək üçün bu məlumatların şifrələnmiş

nüsxəsindən və ya əvəzedici identi�katordan istifadə edəcəyik. Bunu ümumiyyətlə, e-poçt ünvanınızın,

telefon nömrənizin və ya mobil reklam ID-nizin şifrələnmiş nüsxəsini bazarınıza uyğun olaraq və bizə

təqdim etdiyiniz kimi reklam sahəsi təklif edən bir platformaya (məsələn, Facebook, YouTube, Instagram,

TikTok və s.) yükləyərək edirik. Eyni məlumatları açıq veb vasitəsi ilə sizə reklam təmin etmək üçün istifadə

edirik. Yəni ki, siz reklam inventarının onlayn auksionlarında iştirak edən saytlarda və ya tətbiqlərdə və ya

rəqəmsal TV kimi digər yerlərdə bizdən müva�q reklamlar görə bilərsiniz.

Advanced Matching Bizim bəzi saytlarımızda Sosial Media Platformaları tərə�ndən reklamçılarına təklif

edən Advanced Matching funksiyaları istifadə edilir (MəsələnFacebook Advanced Matching, TikTok

Advanced Matching və s.).  Advanced Matching vasitəsilə biz brauzer kukiniz, yaxud cihaz

identi�katorunuz ilə uyğunluğunuzun müəyyənləşdirilməsinə kömək etmək məqsədilə sayt forması

sahələrimizə daxil etdiyiniz bəzi həşlənmiş formatda şifrələnmiş məlumatları (məs., adınız, e-poçt

ünvanınız və telefon nömrəniz – hər hansı həssas, yaxud xüsusi kateqoriyadan olan məlumatlar deyil)

Sosial Media Platformasına göndərəcəyik, yaxud Sosial Media Platformasının pikseli həmin məlumatları

avtomatik olaraq şifrələyəcək və əldə edəcəkdir. Biz bunu müva�q Sosial Media platformalarında reklam

xidmətimizin effektivliyini daha yaxşı hədəfə ala və müəyyən edə bilmək üçün edirik. Bu yolla verilən

Sosial Media Platformasında sizə reklam göstərdiyimizi, onun üzərinə kliklədiyinizi, saytımıza daxil

olduğunuzu və nəsə aldığınızı, yaxud bunların heç birini etmədiyinizi və buna görə də həmin Sosial Media

Platformasında reklamlar almağı davam etdirməli olub-olmadığımızı bilməyimiz mümkün olur.

Tərə�mizdən istifadə oluna biləcək digər texnologiyalar

Yaxınlığa əsaslanan mayaklar Mayaklar telefonda quraşdırdığınız mobil proqramlara çox qısa yollarla bir

tərə�i siqnallar göndərir və bunlara, məsələn, siz mağazanı gəzdikdə üzərindən keçdikdə sizə endirimdə

hansı məhsulların olduğunu bildirir. Mayaklar yalnız kifayət qədər yaxınlaşdığınızda və xüsusi mayakla

bağlı mobil proqramda razılıq verdiyinizdən sonra cihazla danışır. Əvəzində sizi fərdi reklamlar və təkli�ərlə

təmin etməmiz üçün proqramlar bizə yeriniz barədə məlumat verə bilər. Məsələn, supermarketdə dəriyə

qulluq bölməsində mayak yanında olduğunuzda biz sizə 4$ dəyərində endirim kuponu göndərə bilərik.

Piksellər Bunlar veb səhifəyə daxil edilmiş, lakin görünməyən kiçik obyektlərdir. Onların başqa adları

"teqlər", "veb böcəklər" və ya "piksel gi�əridir". Biz kompüterinizə kukilər göndərmək, vebsayt fəaliyyətinizi

yoxlamaq, saytlarımıza girişinizi asanlaşdırmaq və onlayn marketinq fəaliyyəti üçün piksellərdən istifadə

edirik. Biz eyni zamanda təşviqat kampaniyaları barədə açdığınız və ya işlədiyiniz e-poçt mesajları və ya

bülletenlərimizə də piksellər daxil edirik.

Mobil cihaz eyniləşdiriciləri və proqram inkişaf dəstləri (“SDK”)-lar Biz mobil proqramlarımızda

proqram təminatı kodundan istifadə edərək kukilərin internetdən topladığı bənzər məlumatı toplayırıq.

Bu, mobil telefon eyniləşdiriciləri (iOS IDFA və Android Reklam ID-ləri) və proqramlarımızdan istifadəniz

kimi məlumat olacaq. Kukilərə bənzər olaraq, proqramlarımızdan istifadə etdiyiniz zaman avtomatik

topladığımız cihaz məlumatı sizi şəxsən müəyyən etməyəcəkdir. Biz mobil cihazı təsadüfən təyin edilmiş

https://link.edgepilot.com/s/6bb9b699/h3wyPZs1CUChgaiJTbAcDg?u=https://www.facebook.com/business/help/611774685654668?id=1205376682832142
https://link.edgepilot.com/s/1b8c59df/TaR3hbj4Tk_bcgKn3C1npg?u=https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10007891


rəqəm və hər�ər (məsələn, reklam ID EFG4567) kimi tanıyırıq və ya heç zaman adla (Con E. Smit) müəyyən

etmirik.

Dəqiq geolokasiya Biz mobil proqramlarımızdan istifadə etdiyiniz zaman qlobal yerləşdirmə sistemi (GPS)

koordinatları (uzunluq və en) kimi proqramlardan dəqiq yeriniz barədə məlumat ala bilərik. Siz hər zaman

telefon və ya cihazınızda dünyanın harasında olduğunuz barədə məlumatı bizə bildirməklə bağlı qəbul və

ya rədd etmək kimi ani mesaj alacaqsınız. Siz anlamalısınız ki, biz həmişə sizin şəhər, poçt indeksi və ya

əyalət kimi ümumi məlumatı almaqla bağlı razılığınızı istəməyəcəyik. Məsələn, biz sizin Filippin adaları,

Manila şəhərində olduğunuzu bildiyimiz halda onun sizin dəqiq yeriniz olduğunu nəzərə almırıq.

Sayt və proqramın məzmunu

Plaginlər Bizim vebsaytlarımıza sosial şəbəkələr kimi digər şirkətlərin plaqinləri daxil ola bilər. Facebookun

«Bəyən» düyməsi plaqinin nümunəsidir. Bu qoşmalar məlumatları toplaya bilər (məsələn sizin ziyarət

etdiyiniz səhifənin url ünvanı) və bu məlumatları onları yaradan şirkətə geri göndərə bilər. Bu sizin hətta

plaqin üzərinə klikləmədiyiniz təqdirdə də baş verə bilər. Bu plaqinlərin bizim saytlarımızda peyda

olmasına baxmayaraq, onlar plaqinləri yaradan şirkətin məx�lik siyasəti və şərtləri ilə tənzimlənirlər. Biz

məlumatların toplanılması və ötürülməsi məqsədləri ilə öz AİB və İngiltərə saytları üçün həmin məlumatın

idarəedicisi kimi çıxış edirik. Belə plaqinlər zəruri olmayan kuki fayllarıdır və siz kuki fayllarını qəbul

etdiyiniz təqdirdə onlar yalnız bizim AİB və İngiltərə saytlarında işləyəcəkdir.

Girişlər Bizim vebsaytlarımız sizə məsələn «Facebook ilə daxil ol» kimi başqa şirkət hesabı ilə daxil olmaq

imkanı verə bilər. Bu zaman biz yalnız sizin razılığınız ilə bu şirkətin daxil olduğunuz hesabındakı hesab

parametrlərindən əldə edilən məlumatı görəcəyik.

İstifadəçi məzmunu Vebsaytlarımızın bəziləri və proqramlar sizə öz məzmununuzu müsabiqə, bloq, video

və başqa funksiyalar üçün yükləməyə imkan verəcək. Lütfən, unutmayın ki, göndərdiyiniz və ya dərc

etdiyiniz bütün məlumatlar ictimai şəkildə açıq olur. Biz başqalarının saytlarımız və ya proqramlarımıza

göndərdiyiniz məzmunla necə davranacağı üçün məsuliyyət daşımırıq. Biz məx�lik siyasəti, qanun və ya

şəxsi məx�liyiniz və təhlükəsizliyinizi poza bilən şəkildə istifadə üçün məsuliyyət daşımırıq.

Keçidlər P&G saytlarında bizim idarə etmədiyimiz başqa saytlara keçidlər ola bilər. Bu saytlar bizim deyil,

öz məx�lik siyasətləri və şərtləri ilə idarə ediləcək.

Məlumatı necə paylaşırıq

Biz şəxsi fərdi məlumatlarınızın paylaşılması verilməsi ilə məşğul olmuruq və bunu yalnız

məx�liyinizin qorunduğu çox azsaylı vəziyyətlərdə edirik.

Sizin Razılığınız ilə

Yazılı razılığınızı aldıqda seçdiyimiz ortaqlarımızın sizə maraqlı ola biləcəyinə inandığımız təklif, kampaniya

məlumatı və ya məhsul və xidmətləri barədə reklam göndərmələri üçün məlumatınızı onlara verə  paylaşa

bilərik. Məsələn, Pampers® kimi uşaq bəzi brendlərimizdən P&G e-poçt məktubları alan insanlar başqa

şirkətlərin məhsulları olan uşaq formulaları barədə də məlumat almağa razılıq verə bilər.



Onlayn platformalar və reklam texnologiyası şirkətləri

Bizim vebsayt və tətbiqlərimiz sizə müva�q reklam və təkli�əri təqdim etməkdə bizə kömək etmək üçün

onlayn platformalar və reklam texnologiyası şirkətləri ilə unikal identi�katorları, ehtimal edilən və törəmə

məlumatları, onlayn və texniki məlumatları, habelə geolokasiya verilənlərini paylaşa bilərlər.   Biz bunu

edərkən mütləq hər zaman özündə razılıq və/və ya imtina ehtiva edə biləcək müva�q hüquqi tələblərə

əməl edirik. Biz pul kompensasiyası müqabilində P&G xaricində marketerlərə şəxsi məlumatlarınızı

satmırıq. Əgər siz Kaliforniyada yaşayırsınızsa, əlavə məlumat üçün aşağıdakı məx�lik

siyasətinin Kaliforniya istehlakçısının məx�lik hüquqları bölməsini nəzərdən keçirin.

Xidmət Təminatçıları

Biz bizə işimizi aparmağa kömək edən, o, cümlədən saytlarımıza hostinq xidmətini təmin edən, bizim

elektron məktubları və marketinq kommunikasiyalarını sizə çatdıran, topladığımız məlumatı təhlil edən,

satışların kimə və ya nəyə aid edilməsinə müəyyən etməyə kömək edən (məsələn bizim sizə platforma

saytında reklam nümayiş etdirdiyimizi və sizin də sonradan bizdən məhsul alıb almadığınızı bilmək üçün)

və sizin istədiyiniz məhsul və xidmətləri sizə göndərən xidmət təminatçıları ilə məlumatınızı paylaşa

bilərik. Biz, həmçinin, məlumatınızı hüquqşunas, auditor və məsləhətçilərlə, informasiya texnologiyaları və

təhlükəsizlik şirkətləri ilə və bizə xidmət təmin edən başqa tərə�ərlə paylaşa bilərik. Biz yalnız sorğu

verdiyimiz tapşırıqları icra etmələri üçün lazım olan şəxsi məlumatları həmin şirkətlərlə paylaşırıq.

Onlardan sizin şəxsi məlumatınızı bizim kimi qorumaq və onu bizə xidmət göstərməkdən başqa

məqsədlər üçün paylaşmamaq və ya istifadə etməmək tələb olunur. Bu məx�lik siyasətinin son yeniləmə

tarixindən 12 ay əvvəl biz yuxarıdakı “Topladığımız məlumat növləri ” bölümündə sadalanmış bütün

kateqoriyalardan olan məlumatı iş birliyinin icra olunmasının konrekt təfərrüatlarından asılı olaraq biznes

məqsədi üçün üçüncü tərə�ərə açıqlaya bilərdik.

Alışlar üçün ödənişlər

Bəzi saytlarımız vasitəsilə edilmiş alışlar üçün ödənişlər üçüncü tərəf təchizatçısının onlayn ödəniş

sistemindən istifadə edərək həyata keçirilir.  P&G şirkətinin alış üçün təqdim etdiyiniz kredit kartı

məlumatına çıxışı yoxdur və o bu üçüncü tərəf sistemləri çərçivəsində sizin kredit kartı məlumatlarınızı nə

saxlayır, nə də onları açıqlayır. Onlayn ödəniş sisteminə təqdim etdiyiniz şəxsi və maliyyə məlumatı üçüncü

tərə�n məx�lik siyasəti və istifadə şərtləri ilə tənzimlənir və biz sizdən hər hanı bir şəxsi və ya maliyyə

məlumatını təqdim etmədən öncə bu qaydaları nəzərdən keçirməyi tövsiyə edirik. P&G şirkəti bizim

üçüncü tərəf elektron ticarət platformalarımız qismində hal-hazırda PayPal və Braintree -dən istifadə edir. 

Hüquqi və Oxşar Səbəblər

Şəxsi məlumatınızı paylaşdığınız brend və ya biznes sahələrimizdən biri başqa şirkətə satılmış olarsa,

məlumatınız bu şirkətlə paylaşılacaqdır. Nəticədə hesabınız və şəxsi məlumatınız brend və ya yeni şirkətə

bu məlumatları silmək istədiyinizi bildirmədiyiniz halda silinməyəcəkdir. Biz eyni zamanda məlumatınızı

hüquq və mülkiyyətimizin qorunmasında bizə kömək edən şirkətlərlə və qanun və ya dövlət orqanları

tərə�ndən tələb edildikdə paylaşa bilərik.

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy


Topladığımız məlumat növləri

Dünyanın bir çox ölkələrindən məhsul və biznesləri olan böyük bir şirkət olaraq biz

istehlakçılarımıza ən yaxşı xidməti göstərmək üçün aşağıda qeyd olunmuş məlumat

növlərini toplayırıq.

Xahiş olunur nəzərə alasınız ki, bu bizim topladığımız bütün mümkün olan məlumat növlərinin tam

siyahısıdıdr və bu məlumat növlərinin bir çoxu demək olar ki, sizə şamil olunmayacaq. Əgər bizim

barənizdə hansı növ məlumatlara malik olduğumuzu bilmək istəyirsinizsə sadəcə bizə müraciət edin.

Adətən nələri toplayırıq

Əlaqə Məlumatı Bu kateqoriyada olan məlumat ünsürlərinə adlar (o, cümlədən ləqəb və əvvəlki adlar),

titullar, poçt ünvanı, elektron poçt nüvanı, telefon/mobil telefon nömrəsi və aidiyyati şəxslərin əlaqə

məlumatı (hesabınızın səlahiyyətli istifadəçiləri) daxildir.

Ümumi Demoqra�k və Psixoqra�k Göstəricilər Bu kateqoriyada olan məlumat ünsürlərinə üçüncü

tərə�ərin təqdim etdiyi yaş diapazonu, ailə vəziyyəti, alış-veriş istəkləri, danışılan dillər, loyallıq və mükafat

proqramı üzrə məlumat, ailə təsərrüfatının demoqra�k məlumatı, sosial media platformalarından

məlumat, təhsil və iş barədə məlumat, hobbi və maraqlar və meyllik nəticələri (alış etmə ehtimalı, həyat

hadisəninin təcrübəsi) kimi şəxsi xarakteristika və parametrlər daxildir.

Tranzaksiya və Kommersiya Məlumatı Bu kateqoriyadan olan məlumat ünsürlərinə müştərinin hesab

məlumatı, kvali�kasiya məlumatı, alış-veriş tarixçəsi və aidiyyatı sənədlər (qaytarılan məhsullar, məhsul

xidməti barədə sənədlər, ödəniş qeydləri, kreditlər və sairə), məhsul və tətbiqlərinin endirilməsi və alışına

aid sənədlər, istehlakçıların autenti�kasiyası üçün toplanılan qeyri-biometrik məlumatlar (şifrı, hesabın

təhlükəsizliyi üçün suallar) və müştəri xidməti üzrə sənədlər daxildir.

Təkrarolunmaz İdenti�katorlar və Hesab Məlumatları Bu kateqoriyadan olan məlumat ünsürlərinə

təkrarolunmaz İdenti�kator nömrəsi (müştəri nömrəsi, hesab nömrəsi, abunə nömrəsi, mükafatlandırma

proqramı nömrəsi), sistem identi�katorları (istifadəçi adı və ya onlayn məlumatlar daxil olmaqla), cihaz

reklamçıları, reklam identi�katorları və İP ünvanı daxildir.

Onlayn və Texniki Məlumat Bura internet və ya digər elektron şəbəkədə fəaliyyət barədə məlumat

daxildir. Bu kateqoriyada olan məlumat ünsürlərinə daxildir: IP ünvanı, MAC ünvanı, SSID və ya digər cihaz

identi�katorlar və ya israrlı identi�katorkar, onlayn istifadəçi identi�katoru, şifrələnmiş şifrı, cihaz

xarakteristikalaır (brauzer məlumatı kimi), veb server jurnalları, tətbiq jurnalları, brauzinq məlumatı, baxış

məlumatl (TV, internetdən yayım), vebsayt və tətbiqdən istifadə, birinci tərəf kukiləri, üçüncü tərəf kukiləri,

�əş kukilər, Silverlight kukiləri, veb mayaklar, aydın gif faylları və piksel teqləri.

Nəticə kimi çıxarılmış məlumat Bura bu bölümdə sadalanmış digər məlumatdan törəmə məlumat

daxildir. Biz münasibətlərimizi və trazanksiya məlumatını təhlil etməklə nəticə kimi çıxarılmış və törəmə

məlumat ünsürlərini yaradırıq. Bu kateqoriyada olan məlumat ünsürlərinə daxili analitik proqramlar

tərə�ndən yaradılmış meylliklər, attributlar və/və ya nəticələr daxildir.

Biz Bəzən Nələri Toplayırıq

https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


Dəqiq geolokasiya Bu kateqoriyada olan məlumat ünsürlərinə dəqiq yer daxildir (en/uzunluq dairəsi və ya

bəzi hallarda İP ünvanı kimi).

Sağlamlıqla bağlı məlumat Məlumatı necə toplanılması tərzi əsasında məlumat ünsürlərinə daxildir:

• İstehlakçı proqramlarında toplanılmış məlumat

• Sağlamlıq və simptomplar barədə ümumi məlumat

• Doğuş tarixi kimi hamiləliklə əlaqəli məlumat

•  Məlumatlı şəkildə razılığınızı bildirdiyiniz yerlərdə İstehlakçı Araşdırmalarının Öyrənilməsi

• Fiziki və ya əqli sağlamlıq, xəstəliyin durumu, xəstəlik tarixçəsi və ya tibbi müalicə və ya diaqnoz, qəbul

olunmuş dərmanlar haqqında məlumat və aidiyyati infromasiya

Maliyyə məlumatı Bu kateqoriyadan olan məlumat ünsürlərində bank hesabı nömrəsi və məlumatı və

ödəniş kartı barədə məlumat daxildir (məsələn siz birbaşa brenddən alış etdikdə və ya brenddən kredit

əldə etdikdə).

Hökumət tərə�ndən verilmiş ŞV Bu kateqoriyadan olan məlumat ünsürlərinə hökümət tərə�ndən

verilmiş şəxsiyyət vəsiqəsi və VÖEN daxildir (məsələn, məlumatın toplanılması bizdən tələb olunan

yurisdiksiyalarda müsabiqə qalibləri üçün).

Audio Vizual Məlumat Bu kateqoriyadan olan məlumat ünsürlərinə şəkillər, video təsvirlər, video

müşahidə sistemlərinin yazıları, Çağrı Mərkəzinin yazıları və zənglərə nəzarət qeydləri və səsli mesajlar

daxildir (məsələn, siz bizim müəssisələrimizdə olan və ya bizə zəng etdiyiniz zaman araşdırma üçün).

Ağıllı Cihazlar və Sensor məlumatı Bu kateqoriyadan olan məlumat ünsürlərinə ağıllı cihaz qeydləri, loT

məhsulları daxildir (məsələn Oral B tətbiqinə qoşulmuş diş fırçasından).

Uşaqlar haqqında məlumat Bu kateqoriyada olan məlumat ünsürlərinə sizin uşaqlarınızın sayı,

uşaqlarınızın geydiyi bezin nömrəsi, onların cinsi və yaşı daxil ola bilər.

Biometrik Məlumat Bu kateqoriyadan olan məlumat ünsürlərinə üzü tanıma məlumatı və müqayiə üçün

saxlanılmış şablon kimi sizin biometrik identi�katorunuzun riyazi təsviri daxildir (məsələn, səhiyyə

tədqiqatlarının öyrənilməsi üçün). Bizdən bu biometrik verilənləri hüquqi və ya normativ sənədlərə

uyğunluq, yaxud  qanuni maraqlarımızın müda�ə edilməsi səbəbilə daha uzun müddət saxlamaq tələb

edilməzsə, biz onları şəxsin bizimlə son əlaqəsindən sonra keçən üç ildən artıq saxlamayacağıq. Biz bu cür

biometrik verilənləri qorumaq və müva�q hallarda həmişəlik silmək və ya ləğv etmək üçün kommersiya

baxımından qəbul edilə biləcək protokollar hazırladıq.

Uşaqlar və Şəxsi Məlumat

Uşaqlardan şəxsi məlumatları onlayn toplayan zaman biz məlumatların müha�zəsi üzrə tətbiq olunan

bütün qanunlara əməl edirik. Məsələn AİM və ya İngiltərədə biz uşaq üzərində valideyn məsuliyyətinə

malik olan şəxsin razılığı olmadan yaşı 16-dan az olan uşaqlardan şəsxi məlumatları toplamırıq. Burada yerli



qanunvericiliyin bunu yaşı daha az olan uşaqlardan toplanılmasını nəzərdə tutması istisna halı təşkil edir,

bu şərtlə ki, bu yaş 13 yaşdan az olmasın. Eyni ilə ABŞ-da biz yaşı 13-dən az olan uşaqlardan şəxsi

məlumatları topladığımız zaman valideynin təsdiqlənmiş razılığını əldə edirik.

İnformasiyanız Sizə məxsus məlumat necə təhlükəsiz qalır

Sizin məx�liyiniz vacibdir. Məhz buna görə biz məlumatınız itmədən, sui-istifadədən və ya

dəyişdirilmədən qorumaq üçün tədbirlər görərək məx�liyinizə əməl edirik.

Biz sizin fərdi şəxsi məlumatınıza hörmətlə yanaşır və onların itməməsi, sui-istifadə edilməməsi və ya

dəyişdirilməməsi üçün tədbirlər görürük. Müva�q olduqda bu addımlara brandmauzerlər, intruziyanın

aşkarlanması və ya müha�zə sistemləri, unikal və mürəkkəb şifrələr və şifrləmə kimi texniki tədbirlər daxil

edilə bilər. Biz eyni zamanda əməkdaşların məlumatla işləmə öhdəlikləri barədə təlimləndirilməsi,

məlumat insdientləri və risklərinin müəyyən edilməsi, əməkdaşların şəxsi məlumatınıza çıxışının

məhdudlaşdırılması və istifadə edilməyən müva�q şəkildə qorunan sənədlər daxil olmaqla �ziki

müha�zənin təmin edilməsi kimi təşkilati və �ziki tədbirlərdən də istifadə edirik.

Beynəlxalq Köçürmələr

Sizin şəxsi məlumatınız ABŞ daxil olmaqla, toplandığı ölkədən başqa ölkəyə ötürülə, saxlana və işlənə bilər.

Məsələn, biz sizin şəxsi məlumatlarınızı məxsusi verilənlər bazasının həmin host serverdə yerləşdirildiyi

üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının serverində saxlaya bilərik; və həmin məlumat bizim bazar

alıcılarımızdan biri sizə məhsul nümunəsini göndərmək üçün bu məlumata İsveçrədən çıxış əldə etdikdə

bir daha «ötürülə» bilər. AİM və BK məlumatları üçün biz bu cür məlumatları ötürmə əməliyyatlarını AİB və

BK qanunverici orqanlarının məlumatın qorunmasını təmin etmək üçün əvvəlcədən təsdiq etdiyi

məlumatların müha�zəsi üzrə müqavilə müddəalarından istifadə edərək (model müqavilə maddələri kimi

tanınır) həm P&G şirkətləri arasında, eləcə də P&G və xidmət təminatçılarımız arasında həyata keçiririk.

Ötürmə müqaviləsinin surətini istəsəniz bizimlə əlaqə saxlayın. Qeyri AİM və BK məlumatları üçün biz sizin

razılığınız əsasında və ya yerli qanunvericilik tərə�ndən tələb olunan hallarda bağladığımız müqavilələr

əsasında məlumatları ötürürük.

Regional açıqlamalar

Kaliforniyada İstehlakçı Məlumatlarının Məx�lik Hüquqları

Topladığımız məlumatların kateqoriyaları haqqında, şəxsi məlumatın toplanılması üçün biznes və

kommersiya məqsədləri və şəxsi məlumatı paylaşdığımız üçüncü tər�ərin kateqroiayalrı haqqında daha

ətra�ı məlumat öyrənmək üüçn aşağıdakı açıqlamalara nəzər yetirin. Kaliforniya sakini kimi sizin 12 aylıq

müddətdə iki dəfə ötən 12 ay ərzində tərə�mizdən haqqınızda topladığımız şəxsi məlumatlar haqqında

aşağıdakı informasiyanı tələb etmək hüququnuz vardır:

• haqqınızda topladığımız şəxsi məlumatların kateqoriyaları və konkret hissələri;

•  şəxsi məlumatı topladığımız mənbələrin kateqoriyaları;
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• şəxsi məlumatı hansı biznes və ya kommersiya məqsədi üçün topladığımız və ya satdığımız;

• şəxsi məlumatı paylaşdığımızı üçüncü tərə�ərin kateqoriyaları; və

• bizim biznes məqsədi üçün satdığımız və ya açıqladığımız haqqınızda olan şəxsi məlumatın

kateqoriyaları və həmin məlumatı biznes məqsədi üçün satdığımız və ya açıqladığımız üçüncü tərə�ərin

kateqoriyaları.

Bundan əlavə, haqqınızda topladığımız bəzi şəxsi məlumatların bizim tərə�mizdən silinməsini tələb

etmək hüququnuz var. Ümumi məlumatların açıqlanması üçün müraciəti təqdim etmək , bizdəbir tələb

göndərmək, haqqınızda olan bütün məlumatlara giriş əldə etmək və ya yuxarıda göstərildiyi kimi

məlumatlarınızı silmək üçün bizimlə əlaqə  qurun və ya hər zaman bizimlə əlaqə saxlayın (877)701-0404

telefon nömrəsi vasitəsilə zəng edə bilərsiniz. Məx�lyinizi qorumaq və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün

biz sizə şəxsi məlumatınıza çıxış hüququnu vermədən və ya məlumatların silinməzi üzrə müraciətinizi

nəzərdən keçirmədən öncə kimliyinizi müəyyən etmək üçün tədbirlər görürük. Müraciətinizi aldıqda biz

sizə elektron poçt və ya poçtla təsdiq formasını göndərəcəyik. Müraciətinizi tamamlamaq üçün xahiş

olunur təsdiq formasını aldıqda onu cavablandırın. Kimliyinizi təsdiq etmək üçün biz sizdən aşağıdakı

məlumatların təqdim edilməsini tələb edə bilərik: Ad, elektron poçt ünvanı, poçt ünvanl və ya doğum

tarixi. Əlavə olaraq əgər siz bizdən şəxsi məlumatınızın konkret hissələrinin təqdim edilməsini tələb

edirsinizsə biz sizdən müraciətin predmeti olan şəxsi məlumatın sahibi olan istehlakçı olduğunuzu

təsdiqləmək üçün yalnış ifadəyə görə məsuliyyətə cəlb olunacağınız haqqında bəyanatı imzalamağı tələb

edəcəyik.

Xahiş olunur nəzərə alasınız ki, P&G məlumatların saxlanılması bizim daxili biznes məqsədləri üçün tələb

olunduğu və ya əks təqdirdə CCPA (saxtakarlığın qarşısını almaq və ya qanunvericiliyin tələblərinə riayət

etmək üçün) tərə�ndən icazə verildiyi hallarda şəxsi məlumatı silə bilməyəcəkdir. Bu vəziyyətlərə biz

sənədlərin saxlanılması proqramına müva�q olaraq məlumatınızı saxlayacaq və saxlama müddətinin

sonunda onu təhlükəsiz şəkildə siləcəyik.

Nəhayət, sizin, həmçinin, şəxsi məlumatınızın satışından imtina etmək hüququnuz da var. Bu hüquqdan

istifadə etmək üçün, xahiş olunur bizimlə əlaqə saxlayın və ya (877) 701-0404 telefon nömrəsinə bizə zəng

edin.

Bu məx�lik siyasətinin sonuncu dəfə yenilənmə tarixindən əvvəl 12 aylıq müddətdə CCPA çərçivəsində

“satış” kimi qəbul olunan tərə�mizdən məlumatınızın üçüncü şəxslərlə necə paylaşılması haqqında ətra�ı

məlumat almaq üçün xahiş olunur aşağıdakı qra�kə nəzər salın. Biz 16 yaşı tamam olmamamış azyaşlıların

şəxsi məlumatını bilərəkdən satmırıq.

Mükafatlandırma Proqramlarının Hesablanması Kaliforniyada İstehlakçı Məlumatlarının Qorunması

Aktına görə sizin qanunvericiliyə əsasən maliyyə imtiyazı proqramlarının, və ya qiymət və ya xidmət

fərqlərinə o cümlədən (i) maliyyə imtiyazı və ya qiymət və ya xidmət fərqinin təklif olunması üçün əsası

təşkil edin şəxsi məlumatınızın dürüst şəkildə təxmini hesablanmasına və (ii) kimliyinizi müəyyən edə

bilən məlumatınızın dəyərini hesablamaq üçün istifadə etdiyimiz üsulun təsvirinə qanunvericiliyə əsasən

icazə verildiyini bilmək hüququnuz ola bilər. Adətən biz şəxsi informasiyaya münasibətdə pul və ya hər bir

başqa dəyəri vermirik. Bununla belə əgər qanunvericiliyə əsasən Mükafatlandırma Proqramları

kontekstində və ya qiymət və ya xidmət fərqlərinə görə bizdən belə bir dəyərin təyin edilməsi tələb

olunarsa biz toplanılmış və istifadə olunmuş şəxsi məlumatı təqdim olunmuş güzəşt və maliyyə

imtiyazının dəyərinə bərabər şəkildə qiymətləndirmişik və dəyərin hesablanması praktik və dürüst səylər
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əsasında aparılaraq (i) toplanılmış şəxsi məlumatın kateqoriyalarını (məsələn, adlar, elektron poçt

ünvanları), (ii) belə bir şəxsi məlumatın bizim və bizim Mükafat proqramları üçün ötürülə bilməsi imkanı,

(iii) təklif olunmuş güzəştli qiyməti, (iv) Mükafat Proqramlarında iştirak edən istehlakaçıların sayı və (v)

Mükafat Proqramlarının və ya qiymət və ya xidmət fərqləninin şamil olunduğu məhsul və ya xidməti əhatə

etmişdir. Burada təsvir edilmiş dəyərin açıqlanması bizim özəl və ya biznes səciyyəli məx� məlumatdan,o,

cümlədən ticarət sirrlərindən imtina etmək kimi nəzərdə tutulmamalı, nə də belə şəkildə təfsir

olunmamalıdır və ümimilikdə qəbul olunmuş mühasibatlıq prinsipləri və ya maliyyə mühasibatlığı

standartlarına münasibəttə hər hansı bir təminatı ifadə etmir.

Kaliforniya ştatında yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün bildiriş Biz yaşı 18-dən az olan yeniyetmələrə öz

məzmunlarını (məsələn, video, şərh, status yeniləmələri və ya şəkillər) yükləmək imkanı verən interaktiv

xidmətlər təklif edə bilərik. Bu məzmun istənilən zaman saytlarımızdakı qaydalara əsasən silinə bilər. Əgər

sizin bunun necə edilməsi ilə bağlı suallarınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Nəzərə alın ki, bu cür dərclər

başqaları tərə�ndən başqa yerə kopyalana, yönləndirilə və ya dərc edilə bilər və biz bunun üçün

məsuliyyət daşımırıq. Bu hallarda siz başqa saytın sahibi ilə əlaqə saxlayaraq məzmununuzun silinməsini

tələb etməlisiniz.

Şəxsi Məlumatın “Satışı”

Təkrarolunmaz identi�katolrar, nəticə kimi çıxarılmış və hardansa törənən məlumat, onlayn və

texniki məlumat və geolokasiya məlumatı

Biz bu şəxsi fərdi məlumatı aşağıda qeyd olunmuş üçüncü tərə�ərin kateqoriyalarına satırıq:

• Google, Amazon, Facebook kimi onlayn platformalar

•  DSP kimi reklam texnologiyası şirkətləri 

Bu məluamtları hədəf reklamı məqsədləri üçün paylanılır. Bu şirkətlər öz platforma şərtlərinə müva�q

olaraq öpz məhsul və xidmətlərini yaxşılaşdırmaq üçün bu məlumatdan istifadə edirlər.

Demoqra�k Məlumat və Parametrlər

Biz bu şəxsi məlumatı aşağıda qeyd olunmuş üçüncü tərə�ərin kateqoriyalarına satırıq:

•  Pərakəndə satış tərəfdaşları

Bu məlumat birgə marketinqə dair razılığınıza müva�q olaraq paylaşılır (məsələn mükafatlandırma

proqramları üçün keçidlər)

Biz həmçinin sizin razılığınız ilə istənilən digər məlumatı da satırıq.

Məlumatın satışında necə imtina etmək olar

Məlumatlarınızın satışından imtina etmək üçün bura klikləyin və ya (877) 701-0404 telefon nömrəsi

vasitəsilə bizə zəng edin.
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Əgər siz “satış” kimi qəbul oluna bilən şəkildə bizim brend proqramlarında olan şəxsi məlumatınızı üçüncü

tərə�ə paylaşmamağımız üçün daxili sənədlərin tərə�mizdən yenilənməsini istəyirsizsə bura klikləyin və

ya (877) 701-0404 telefon nömrəsi vasitəsilə bizə zəng edin.

Nəzərə alın ki, P&G də kuki faylları və ya reklam və birgə marketinq məqsədləri üçün izləmə texnologiyaları

vasitəsilə şəxsi məlumatınızı üçüncü tərə�ərə ötürə bilər. Vebsayt kukilərinə və izləmə texnologiyalarına

aid “Satmayın” hüququnuzu tətbiq etmək üçün xahiş olunur müva�q brendin vebsaytına keçid edərək

səhifənin aşağı hissəsində olan bizim Kaliforniya “Satmayin” Sorğu Mərkəzinə çıxış əldə edib

parametlrərinizi təyin edin. Bu üçüncü tərə�ərin bəziləri vebsayt və cihaz üzrə fərqli fəaliyyət göstərdiyi

üçün siz istifadə etdiyiniz hər bir P&G vebsaytı üçün bu addımdan keçmək məcburiyyətində ola bilərsiniz.

Kaliforniyada İstehlakçı Məlumatlarının Qorunması Aktına əsasən siz öz adınızdan müraciət etmək üçün

səlahiyyətli nümayəndəni təyin edə bilərsiz, lakin bu zaman nümayəndəniz sizin adınızdan çıxış etmək

üçün təyin olunduğunu göstərən sübutun də təqdim olunması daxil olmaqla təsdiqləmə prosesini

tamamlamalı olacaqdır. Sizin adınızdan çıxış edən səlahiyyətli nümayəndə tərə�ndən edilmiş

məlumatlara çıxış və məlumatların silinməsi sorğuları üçün biz sizdən öz kimliyinizi təsdiqləməyi tələb edə

bilərik (yuxarıda təsvir edilmiş qaydada). Siz Kaliforniyada İstehlakçı Məlumatlarının Qorunması Aktına

əsasən hüquqlarınızı tətbiq etmək qərarına gəldikdə biz sizə xidmət göstərməkdən imtina etməyəcəyik,

sizdən fərqli xidmət haqqını tutmayacağıq və ya mal və ya xidmətləri fərqli key�yyətdə sizə təmin

etməyəcəyik.

Əvvəlki təqvim ilindəki sorğu parametrlərini görmək üçün bura klikləyin.

AİM və BK Məlumatların Məx�liyi

Bu bölüm yalnız tərə�mizdən AİM ölkəsi və İngiltərə vətəndaşlarının şəxsi məlumatlarının emalına tətbiq

olunur. Bu, Məlumatların Müha�zəsi üzrə Ümumi Reqlamentin məzmunu və mahiyyətinə uyğun olaraq

və 2018-ci il tarixli Məlumatların Müha�zəsi üzrə Qanun tərə�ndən Birləşmiş Krallığın qanunvericiliyində

nəzərdə tutulduğu və Məlumatın Müha�zəsi, Məx�liyi və Elektron Kommunikasiyalar (Düzəlişlər və s.) üzrə

Qaydalar ilə düzəliş olunduğu kimi tərə�mizdən AİM və Birləşmiş Krallıq vətəndaşlarının şəxsi

məlumatlarının emalı, saxlanılması və ötürülməsində şəffa�ığın artırılmasını təmin etmək məqsədini

daşıyır. (Aİ Çıxış) Qaydalar 2019.

Təşkilatlar

Müxtəlif P&G təşkilatları sizin məlumatlarınıza nəzarət edə bilər. Məlumat idarəedicisi operatoru

məlumatların emalı fəaliyyətini idarə edən qurumdur və əsasən məlumatlara görə məsuliyyət daşıyır.

Aşağıdakı diaqram bizim ABŞ ölkə vətəndaşlarının məlumatı nəzarətçilərini operatorlarını göstərir.

Məsələn fransız veb-saytlarının birindən elektron poçt almaq üçün qeydiyyatdan keçən zaman həmin

ölkənin adının yanında qeyd olunan P&G təşkilatı həmin şəxsi məlumatlarının idarəedicisi operatoru

olacaq (məsələn, Procter & Gamble France SAS.)

Ölkələr Məlumat Nəzarətçisi

Avstriya Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner
Gürtel 13, 100 Wien

Bolqarıstan Procter & Gamble Bulgaria EOOD, So�a 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgaria
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Rumıniya Müsabiqələr üçün: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd.,
Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania 

Başqa saytlar üçün: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei
Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Polşa Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, Polşa

Belçika Procter & Gamble Distribution Company (Avropa) BVBA 

P&G Səhiyyə bölməsi üçün: P&G Health Belgium BVBA, Temselaan 100, 1853 Strombeek-
Bever

Çexiya
Respublikası

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 01 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

Macarıstan Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy utca
38., Hungary

Slovakiya Procter & Gamble, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

Xorvatiya Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

Fransa Procter & Gamble France SAS 
For P&G HealthCare: 
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS 
163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Almaniya Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus 

P&G Səhiyyə üçün: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824
Schwalbach am Taunus

Yunanıstan P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece

İrlandiya Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

İtaliya Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

Niderland Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 
3067-GG Rotterdam 
New address as of April 27, 2020: Weena 505, 3013 AL 
Rotterdam

Portuqaliya Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edi�cio
Alvares 
Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

İspaniya Procter & Gamble España, S.A , Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain

Birləşmiş
Krallıq

Procter & Gamble UK 

Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Qeyd Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-



edilməyən AB
ölkələri

LANCY 
Geneve

Məlumatların emalı və saxlanılması

Ümumi qayda kimi biz məlumatlarınızı yalnız toplanma səbəbi tamamlanana və ya qanunla tələb

edilənədək saxlayırıq. Sorğularınıza cavab vermək, eləcə də marketinq e-poçt məktublarından imtina

etməyə davam etmək və ya hüquqi və digər qaydalara əməl etmək üçün bu məlumatı qeyd edilmiş

saxlama müddətindən çox da saxlaya bilərik. Bu bölüm sizə topladığımız məlumatın növü, toplanma

məqsədləri, bu istifadənin qanuna niyə görə uyğun olmasını (hüquqi əsasını) və adətən məlumatı neçə

müddət saxladığımızı (saxlama müddəti) göstərir.

Marketinq

Məlumatın növü   E-poçt, ad, telefon nömrəsi, poçt ünvanı, sizin oxşar cəhətləriiz, maraqlarınız, vebsayt

və ya tətbiqlərimizə daxil olaraq brauzerdəki davranışınız, peşəniz, vərdişləriniz, aldıqlarınız, yüklədiyiniz

şəkil və ya videolar, uşaqlarınız və eviniz barədə məlumat, ailənizin tərkibi, ailə üzvlərinizin sayı, saçınızın

növü, dərinizin növü, sevimli ətriniz, ev heyvanına malik olub olmadığınız, sağlamlıqla bağlı məlumat

(məsələn, gözlənilən doğuş tarixi), və s.

Biz bu məlumatı nə üçün toplayırıq Məhsul və ya xidmətlərimizi və ya tərəfdaşlarımızın məhsul və ya

xidmətləri marketinq edən materialları, o, cümlədən reklamları sizə göndərmək üçün

Hüquqi Baza E-poçt və SMS və xüsusi kateqoriyaya aid istənilən məlumat üçün razılığınız və bu razılığı

aldığımızda poçtla göndəriş üçün razılığınız. Bütün digər başqa məsələlər (məsələn, reklam) üçün

legitim maraqlar.

Saxlama Müddəti Şəxsi Fərdi məlumatı silməyi tələb edənə və ya razılığınızı geri alana qədər. Bu cür

sorğu verməsəniz, şəxsi fərdi məlumatınız aşağıdakı qra�kdə silinəcək:

e-poçt: bütün kanalların qeyri-fəallığından <50 ay sonra. Qeyri-fəallığı müxtəlif daxili meyarlarla

müəyyən edirik.

SMS: bütün kanalların qeyri-fəallığından <50 ay sonra. Qeyri-fəallığı müxtəlif daxili meyarlarla müəyyən

edirik.

poçt ünvanı: bütün kanalların qeyri-fəallığından <50 ay sonra. Qeyri-fəallığı müxtəlif daxili meyarlarla

müəyyən edirik.

Bu məlumatı saxlama müddətləri yerli qaydalara müva�q olaraq bəzi ölkələrdə daha qısa ola bilər.

Müsabiqələr

Məlumatın növü  E-poçt, ad, telefon nömrəsi, bəzən başqa məlumatlar.

Məlumatı nə üçün toplayırıq Müsabiqə iştirakçılarını müsabiqə barədə məlumatla təmin etmək, eləcə

də müsabiqənin qalibini (qaliblərini) elan etmək üçün.



Hüquqi Baza Müqavilənin icrası.

Saxlama müddəti Yerli qanunla daha uzun müddətə saxlamaq tələb edilmədikdə, 24 ay müddətinə.

Məhsul Alışları

Məlumatın növü  E-poçt, ad, telefon nömrəsi, ödəniş məlumatı (o cümlədən, bank hesabı IBAN və ya

Paypal məlumatı) bəzən başqa məlumatlar.

Bu məlumatı nə üçün toplayırıq Məhsullarımızın alışlarını, geri ödəniş təkli�ərini və ya zəmanətləri

emal etmək və sizə alış ilə bağlı müva�q sənədləri göndərmək üçün.

Hüquqi Baza Müqavilənin icrası.

Saxlama müddəti Yerli qanunvericiliyə əsasən məlumatların daha uzun müddətdə saxlanılmasının

tələb edilməsi istisna olunmaqla sifarişinizi icra etmək və təqib etmək üçün lazım olduğu müddətdə.

Bundan əlavə biz geri nağd ödəniş üçün məlumatları 24 ay, zəmanətlər üçün isə 10 il müddətinə

saxlayırıq.

Bizimlə əlaqə

Məlumatın növü E-poçt, ad, telefon nömrəsi, bəzən başqa məlumatlar.

Bu məlumatı nə üçün toplayırıq Suallarınızı ünvanlamaq və məsələni müva�q şəkildə təqib

etməyimizdən əmin olmaq üçün və qanunvericilik və ya P&G siyasətinə əsasən tələb edildiyi kimi.

Hüquqi Baza İstehlakçı suallarının idarə edilməsinədə və proses və məhsullarımızın

təkmilləşdirilməsində olan legitim marağımız, eləcə də sizin bəzi mən� hallarda toplana bilən xüsusi

kateqoriyalı məlumat üçün razılığınız.

Saxlama müddəti Sualınızın xüsusiyyətindən, məlumatı işləmək üçün qanuni maraqlarımızdan və ya

hüquqi öhdəliklərimizdən asılı olaraq 0-10 il arası.

Araşdırma

Məlumatın növü  E-poçt, ad, telefon nömrəsi, ünvan, kimliyi təsdiq edə bilən şəkillər və ya videolar və

bəzən başqa məlumatlar.

Bu məlumatı nə üçün toplayırıq Məhsullarımız və istehlakçılarımızın həyatını yaxşılaşdıra bilməmiz

üçün məhsul ideyalarımızı yoxlamaq və tərcihləriniz, eləcə də təcrübələriniz barədə ətra�ı məlumat

almaq üçün.

Hüquqi Baza Sizin razılığınız.

Saxlama Müddəti Biz əsaslı klinik tədqiqatın bir hissəsi kimi topladığımız şəxsi məlumatı toplanma

məqsədi üçün lazım olduğu müddətdə və/və ya yerli qanunvericilik və ya qaydalar ilə saxlanması tələb

edildiyi müddətə (bu müddət 25 ilədək ola bilər) saxlayacağıq. Qeyri-klinik tədqiqat üçün biz real şəxsi

məlumatları maksimum 5 il müddətinə saxlayırıq. Biz imzalanmış məlumatlı razılığınızı ifadə edən

sənədləri saxlayacağıq.



Ənənəvi Onlayn Davranış reklamı

Məlumatın növü  Reklam kukiləri, cihazı ID-si, cins və yaş kimi demoqra�k məlumat, eləcə də səhifəyə

baxış kimi davranış məlumatı və bəzən başqa məlumatlar.

Bu məlumatı nə üçün toplayırıq İnternet maraqlarınız barədə məlumat almaq və sizə göndərdiyimiz

reklamları fərdiləşdirmək üçün.

Hüquqi Baza Biz eMəx�lik tələblərinə müva�q olaraq öz vebsaytlarımızda kuki fayllarını tətbiq etmək

üçün sizin razılığınızı əldə edəcəyik. Taqlarımızı üçüncü tərəf vebsaytlarında yerləşdirən və ya üçüncü

tərəf satıcılardan verilənlər alan zaman, taqımız tətbiq edilmədən və ya verilənləriniz bizimlə

paylaşılmadan əvvəl biz tərəfdaşlarımızdan razılığınızı almağınızı tələb edirik.

Vəziyyətdən asılı olaraq, biz müxtəlif media kanallarında sizə müva�q reklamları təqdim etmək

məqsədilə şəxsi məlumatlarınızın emal edilməsi üçün qanuni biznes maraqlarımıza və ya sizin

razılığınıza etibar edə bilərik.

Saxlama Müddəti Biz bu məlumatı topladığımız tarixdən sonra on üç ay müddətinə və ya siz bu

xidmətdən imtina edənədək saxlayacağıq (hansı birinci baş verərsə).

Bizimlə əlaqə

Hələ də sualınız və ya sizi narahatçılığınız var? Biz sizə kömək etməyə hazırıq.

Məx�liyiniz və ya bizim məlumat müha�zəsi təcrübəmizlə bağlı hər hansı sual və ya narahatlığınız olarsa

və ya əlil istehlakçı olaraq bu bildirişi alternativ formatda əldə etmək ehtiyacınız olarsa xahiş olunur birbaşa

bizimlə əlaqə saxlayın. Məlumat sızması ilə bağlı şübhələrin olması kimi, məlumatın qorunması üzrə

mütəxəssisimiz üçün nəzərdə tutulmuş sorğunuz olduğu halda, bunu mesajınızda bildirin. Siz həmçinin,

Məlumatın Qorunması üzrə Mütəxəssisimizin (Data Protection Of�cer) aşağıdakı ünvanına yaza bilərsiniz: 1

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A.

Procter & Gamble Ireland, The Graan House, E1 və E14 Units, Calmount Business Park, Dublin 12, Ireland,

Şəxsi məlumatların qorunması haqqında ümumi qaydaların 27-ci maddəsinə əsasən Birləşmiş Krallıq və

Avropa Birliyindəki təmsilçimiz rolunu oynayır.

ƏLAQƏ MƏLUMATLARI KARYERA
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ƏLAQƏ MƏLUMATLARI KARYERA

TƏRƏFDAŞLAR VƏ INVESTORLAR

İnvestorlar Tərəfdaşımız olun Tədarükçülər

ŞIRKƏTIMIZ

Rəhbərlik Quruluşu və idarə edilməsi Siyasətləri və iş prinsipləri Arxiv Mükafatlar və təltifetmələr

Xəbərlər şöbəsi

HÜQUQ ŞÖBƏSI

Məx�lik Şərt və Qaydalar
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