Всички марки, една политика за Вашата защита.

Поверителност, която заслужавате.

Н
Обработваме Вашите данни внимателно и разумно. Това се гарантира от нашите политики и пр
мерки за съответствие. Винаги можете да се свържете с нас, ако имате въпроси или притеснения.

•••
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Обновено на 11 април 2022 г.

ЧЗВ
Често задавани въпроси за това как събираме, съхраняваме и използваме Вашите данни.
Дали продаваме личните Ви данни срещу парично възнаграждение?

Не

Споделяме ли Вашите данни с партньори от трети страни?

Да

Получаваме ли информация от други компании, на които сте дали разрешение за данни?

Да

Използваме ли информацията Ви за по-добри препоръки за продукти и за работа на сайта?

Да

Осигуряваме ли Ви контрол над Вашите данни?

Да

Как контролирате Вашите данни
Вие контролирате Вашите лични данни. Можете да упражнявате правата си и да
променяте предпочитанията си по всяко време.
Искания, свързани с права на субект на данни
В зависимост от държавата, в която сте се регистрирали, Вашият профил в P&G може да предлага
възможност за достъп до информацията Ви и да се извършват актуализации или изтриване на
Вашите данни.

Ако това не е така, можете да направите заявка за достъп, изтриване, коригиране, отказ от
получаване на маркетингови имейли или текстови съобщения, или да възразите срещу
използването на Вашия имейл адрес или телефонен номер за реклама, тук.
Можете също да ни кажете да спрем изпращането на имейл съобщения и текстови съобщения, като
следвате инструкциите за отказ, изпратени заедно с тези съобщения. Имайте предвид, че може да
се наложи да запазим определена информация, за да изпълним Вашите предпочитания (например,
ако ни кажете да спрем изпращането на маркетингови имейли, ще ни е необходим Вашият имейл
адрес, който ще се запише, така че нашите системи да не забравят, че вече не желаете да
получавате маркетингови съобщения на този имейл адрес).
Също така, има и случаи, при които може да не успеем да удовлетворим Вашето искане (например
изтриване на данни за транзакциите, когато имаме законово задължение да ги запазим, или за
предотвратяване на измами, сигурност или за защита на личния живот на други хора, наред с други
неща).

Традиционна онлайн поведенческа реклама
Как можете да спрете да получавате традиционни реклами въз основа на интереси За да спрете
да получавате реклами на P&G въз основа на интереси, можете да кликнете тук или да кликнете
върху иконата на AdChoices на един от нашите сайтове. За Европа можете да кликнете тук. Не
забравяйте да се отпишете от всички наши рекламни партньори:

• Tapad
• TradeDesk
• MediaMath
• Neustar
• Facebook
• Amazon
• Google
• Liveramp
Можете също така да предотвратите получаването на реклами въз основа на интереси на
уебсайтове, като откажете „бисквитки“ в браузъра(ите), намалявайки заявките за „достъп до данни“,
които обикновено се представят при инсталирането им, или като коригирате настройките за
проследяване на рекламите на устройството си. Имайте предвид, че може да получавате и
персонализирани реклами въз основа на имейл адреса или телефонния си номер, ако сте ни
предоставили такива за маркетингови цели. За да се откажете от това използване, се свържете с нас.

Ще продължавате да виждате „контекстни“ реклами, дори ако се отпишете от реклами, базирани на
интереси Дори ако спрем да Ви изпращаме реклами въз основа на интереси, ще продължавате да
получавате реклами от нашите марки на Вашия компютър или мобилни устройства. Тези реклами
обаче се основават на контекста на сайтовете, които посещавате, и се наричат контекстни реклами.
За разлика от рекламите въз основа на интереси, които се основават на страници, които посещавате
на мобилния си телефон или на дейностите за преглед на компютри, контекстните реклами са
реклами, които Ви се показват въз основа на контекста на конкретния сайт, който посещавате.
Например все още може да видите реклама за една от нашите марки за грижи за бебето, докато
разглеждате продукти от детската стая онлайн, тъй като тези сайтове традиционно са имали
предимно нови или очакващи да станат родители като посетители. Също така трябва да знаете, че
все още можем да събираме информация от Вашия компютър или устройства и да я използваме за
други цели, като например да оценяваме как работят нашите уебсайтове, за проучване на
потребителите или откриване на измами.
Изтриването на бисквитки изтрива също и Вашия отказ Когато се отпишете от рекламиране въз
основа на интереси, изпращаме до браузъра Ви бисквитка за отписване, която ни казва, че вече не
искате да получавате реклами въз основа на интереси от нас. Вашата бисквитка за отказ от реклами
ще бъде изтрита, ако решите да изтриете всички бисквитки. Това означава, че ще трябва да се
откажете отново, ако все още не искате да получавате реклами въз основа на интереси.
Достъп Или Заличаване За да отправите искане за достъп или заличаване на личните данни,
използвани за реклама, което би включвало например информация, която може да имаме за Вас на
ниво „бисквитка“ или идентификатор на устройство и която използваме, за да Ви предоставим
подходящи реклами, се свържете с нас тук. За да обработим Вашата заявка, трябва да предоставите
някой от следните идентификатори:

• Вашите ИД за бисквитки от нашите доставчици на услуги: Tapad, Neustar, MediaMath и
TheTradeDesk.

• Вашите идентификатори за мобилно рекламиране (IDFA, Android ID).
• Идентификаторът на Вашето телевизионно устройство за реклама, който е уникален

идентификатор, присвоен от свързан телевизионен доставчик, например Roku ID за реклама.
Допълнителна информация за Nordics
Ако сте предоставили Вашите данни, като посетите някои от нашите скандинавски сайтове или
партньорски сайтове, включително:

• 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
• https://www.oralb.no/nb-no
• https://www.oralb. / • https://www.oralb.dk/da-dk
• https://www.babybox.se
Можете да упражните правата си на субект на данни, като кликнете тук.

Участници в потребителски изследвания
За да направите искане относно лични данни, което може да имаме като част от участието Ви в
някое от нашите изследвания, вижте информацията за контакт, предоставена във формуляра за
съгласие или се свържете с Вашия изследователски център.

Жители на Калифорния
Ако живеете в Калифорния, можете да получите достъп до личната информация, която пазим за Вас,
да поискате подробности за това, как обработваме Вашата лична информация, да ни помолите да
изтрием Вашите данни или да поискате да не „продаваме“ повече личната Ви информация (както е
дефинирано „продаване“ съгласно CCPA). За да научите повече и да упражнявате такива права
кликнете тук.

Жители на ЕИП и Обединеното кралство
Ако живеете в ЕИП или Обединеното кралство, или се намирате на територията на ЕИП или
Обединеното кралство, можете да получите достъп до личните данни, които притежаваме относно
Вас, да поискате неточната, остарялата или вече ненужна информация да бъде поправена, изтрита
или ограничена, и да ни помолите да предоставим Вашите данни във формат, който Ви позволява
да я прехвърлите към друг доставчик на услуги. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко
време, когато разчитаме на Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни. И можете да
възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни (това означава да поискате от нас да
престанем да ги използваме), когато тази обработка е основана на нашия законен интерес (това
означава, че имаме причина да използваме тези данни).
За да направите заявка, кликнете тук.
Ако желаете повече информация относно защитата на данни и Вашите лични данни по принцип,
посетете сайта на Европейския надзорен орган по защита на данните на
https://edps.europa.eu/data-protection/ или на Независимия надзорен орган в Обединеното кралство
на https://ico.org.uk. Ако не сте доволни от нашия отговор на Вашите искания, може да отправите
оплакване към Органа за защита на данните във Вашата страна.

Procter and Gamble España SA спазва Кодекса за поведение за защита на данните в AUTOCONTROL,
акредитиран от Испанската агенция за защита на данните, и следователно подлежи на нейната
извънсъдебна система за обработка на данни, когато са свързани със защита на данните и реклама,
достъпна за заинтересованите на уебсайта www.autocontrol.es.

Дентални специалисти
Ако сте дентален специалист и сте ни предоставили Вашата информация като част от една от
нашите професионални програми за научен контакт, включително чрез https://www.dentalcare.com,
се свържете с нас чрез Вашия местен представител на P&G, например Oral-B.

Как събираме и използваме данните
Подобно на всички брандове, ние събираме данни, докато взаимодействате с нас
или когато споделяте данни, които от своя страна могат да бъдат споделяни с нас.
Ние правим това с уважение и внимание , за да защитим Вашите права. Данните
могат да Ви помогнат да бъдете по-добре разбрани като потребител и човек. Можем
да използваме информацията, която имаме отделно, или да я комбинираме заедно,
за да Ви предоставяме по-добри продукти, услуги и преживявания.
Как събираме данни
Ние събираме информация относно Вас по много начини от много места. Част от информацията,
която събираме, може да включва лична информация, която може да се използва, за да Ви
идентифицира - например Вашето име, имейл адрес, телефонен номер или пощенски адрес. В
някои страни като тези в ЕИП, в Обединеното кралство или в щати като Калифорния, неща като IP
адрес, бисквитка или идентификатори на мобилни устройства може също да бъдат считани за
лична информация.
Моля да имате предвид: Възможно е да комбинираме цялата информация, която събираме за Вас,
за да Ви предоставим по-добри продукти, услуги и потребителски изживявания.

Вие директно го споделяте
Вие ни предоставяте Вашата информация, когато се регистрирате за профил на нашите уебсайтове
или мобилни приложения, или като ни се обаждате или ни изпращате имейл. Може да поискаме
неща като Вашето име, имейл адрес или домашен адрес, дата на раждане, информация за плащане,
възраст, пол, брой хора в семейството Ви и начина, по който искате да Ви изпращаме информация
за нашите продукти и услуги – например на Вашия домашен адрес, имейл адрес или чрез
изпращане на текстови съобщения.

Вие взаимодействате с уебсайтове и имейли
Може да използваме технологии, които автоматично събират информация, когато посещавате
нашите сайтове, разглеждате нашите реклами или използвате нашите продукти или услуги.
Например използваме бисквитки (малък файл, съхраняван в браузъра на Вашия компютър), за да ни
каже кой браузър и операционна система използвате, Вашия IP адрес, уеб страници, които
посещавате, връзки, които кликвате, или дали сте отворили имейл от нас или не сте отворили
имейл.

Използвате мобилни приложения и други устройства
За да Ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване, може да използваме
технологии, които събират информация от телефона Ви, когато използвате нашите мобилни
приложения или нашите „интелигентни“ устройства в дома си. Вие се съгласявате да направите
това при изтегляне на приложението или инсталиране на битови свързани с интернет устройства.
Тази информация може да включва идентификатора за реклама на мобилен телефон или друго
устройство, информация за операционната система на телефона Ви, как използвате приложението
или устройството и физическото си местоположение. Ще получите изскачащо известие на телефона
или устройството си, което Ви дава възможност да приемете или отхвърлите, което ни позволява да
знаем точната Ви геолокация (точно къде се намирате или къде се намирате в интернет).

Свързвате се с Партньори или трети страни
Възможно е да получим информация, която други компании споделят с нас или ни продават.
Например, може да сте дали съгласие друга компания да споделя Вашата лична информация с нас,
когато сте се регистрирали за телекомуникационни услуги или програма за точки за лоялност на
търговеца. Възможно е също да събираме информация от места, които всеки може да вижда, като
например от публикации в интернет, блогове, видеоклипове или сайтове в социални медии.
Възможно е също да получаваме информация от други компании, като например препродавачи на
потребителски данни, които са в бизнеса за събиране или обобщаване на информация за Вас,
получена от публично достъпни бази данни (в съответствие с местните законови изисквания,
според случая) или от съгласието, което сте дали за използването им и впоследствие от
използването от наша страна на Вашата информация. Това може да е информация за нивото на
доходите, възрастта, пола, броя на хората в семейството Ви и продуктите, които сте закупили в
интернет или от магазините във Вашия квартал.

Общи начини за използване на данните
Ние използваме Вашата информация, за да ни помогне да изпълним нашата цел да се докосваме и
да подобряваме живота на хора като Вас всеки ден в целия свят.
Например използваме Вашата информация за:

• Извършване на услуги за Вас
• Идентифициране и удостоверяване на Вашата самоличност в нашите различни маркетингови
програми и уебсайтове

• Отговаряне на Вашите въпроси или искания за информация
• Предоставяне на обслужване на клиенти
• Изпращане на съобщения за транзакции (като извлечения по сметка или потвърждения)
• Изпращане на маркетингови съобщения, анкети и покани
• Обработване на Вашето плащане за продуктите, които купувате от нас
• Обработване и предоставяне на възстановяване и събиране на средства
• Изпращане на продукти или мостри, които сте поискали
• Помощ за управлението на Вашите предпочитания за сайтове или приложения на P&G
• Позволение да участвате в нашите конкурси или лотарии
• Взаимодействие с Вас в социалните медии
• Да разбираме по-добре Вашите интереси и предпочитания и да предоставяме на Вас и на други
като Вас подходящи оферти и комуникации

• Обслужваме Ви с подходящи реклами и осигуряваме други услуги с подходящи реклами чрез

подобни аудитории. Например, ако се регистрирате за маркетингови имейли за перилен
препарат в САЩ, ние можем да качим Вашия хеширан имейл адрес във Facebook във Франция, за
да намерим там потребители, които според Facebook „приличат“ на Вас, за да можем да им
покажем реклама във Facebook.

Ние използваме Вашата информация и за вътрешни бизнес цели като:

• Контрол на качеството, обучение и анализи
• Поддръжка и проверка на безопасността
• Системна администрация и управление на технологиите, включително оптимизиране на нашите
уебсайтове и приложения

• Цели, свързани със сигурността, включително откриване на заплахи и защита срещу злонамерена
или измамническа дейност

• Записване и контрол на взаимодействията с потребителите, включително регистрационните
файлове и записите, поддържани като част от информацията за транзакциите

• Управление на риска, одит, разследвания, докладване и други правни причини и причини,
свързани със съответствието

Възможно е също да използваме Вашата лична информация, за да Ви разберем по-добре,
включително:

• За вътрешни изследвания
• Да проектираме и развиваме продукти, услуги и програми, които са увлекателни за нашите
потребители

• Идентифициране на потенциални потребители
Също така събираме и използваме Вашата информация, включително информация, предоставена
от трета страна (например програма „препоръчай-на-приятел“), за да администрираме и
поддържаме нашите финансови стимули, награди, отстъпки (например купони за цена или услуги) и
програми за лоялност (наричани събирателно „Програми за награди“). Ние използваме
информацията, която предоставяте в тези програми, за да потвърдим Вашата идентичност, да
предлагаме уникални награди, да проследяваме статуса на Вашата програма и да улесняваме
обмена на програмни точки за продукти, рекламни материали, семинари за обучение и други
предмети. Ако дадете съгласието си за участие в някоя от нашите Програми за награди, можете да
оттеглите това съгласие по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт в тази
Декларация за поверителност или в съответствие с инструкциите, изложени в приложимите
условия за Програмата за награди. Ние можем да използваме информацията, събрана от или
свързана с участници в нашите Програми за награди, за всяка друга цел или по друг начин,
изложени в тази Политика за поверителност. За повече информация относно начина, по който
изчисляваме стойността на Вашата лична информация за програми за награди, както се изисква
съгласно Закона за поверителност на потребителите в Калифорния (California Consumer Privacy Act,
„CCPA“), кликнете тук.

Как използваме бисквитки
Бисквитките са малки файлове, изпратени до Вашия компютър, докато сърфирате в интернет. Те
съхраняват полезна информация за това как взаимодействате с посещаваните от Вас уебсайтове.
Бисквитките не събират никаква информация, съхранявана на Вашия компютър или устройство или
във Вашите файлове. Бисквитките не съдържат никаква информация, която би идентифицирала
самоличността Ви. Бисквитките показват Вашия компютър и устройство само като произволно
присвоени цифри и букви (например ИД на бисквитка ABC12345) и никога като, например, Джон Е.
Смит.
Използваме бисквитки по редица причини, като например:

• да Ви предоставяме съответна реклама

• да се научи повече за начина, по който взаимодействате със съдържание на P&G
• да ни помогнат да подобрим Вашето изживяване при посещение на нашите уебсайтове
• да се запомнят Вашите предпочитания, като например език или регион, така че да няма нужда да
персонализирате уебсайта при всяко посещение

• за идентифициране на грешки и отстраняване на грешки
• за анализиране на ефективността на нашите уебсайтове
Видове бисквитки, които използваме:
Строго необходими Тези бисквитки позволяват на страницата да зареди или предостави някаква
основна функционалност, без която тя няма да работи (например да съхранява данните Ви в
количка за пазаруване).
Бисквитки за ефективност Тези бисквитки позволяват на сайтовете да запомнят какво
предпочитате, когато ги посетите отново. Например, ако решите да прочетете сайта на френски при
първото си посещение, следващия път, когато се върнете, сайтът ще се появи автоматично на
френски език. Не се налага да избирате предпочитания за език всеки път, което прави сайта за
потребителя по-удобен и по-ефективен.
Рекламни бисквитки Тези бисквитки могат да бъдат използвани, за да се запознаят с интересите,
които обикновено имате, въз основа например на уебсайтовете, които посещавате, и продуктите,
които купувате. Това може да ни помогне да направим заключения относно Вас, като Вашата
възраст, семейно положение и колко деца имате. Тези данни ни позволяват да Ви изпращаме
реклами за продукти и услуги, които отговарят по-добре на нещата, които Ви харесват или от които
се нуждаете. Също така ни позволява да ограничим броя пъти, когато виждате една и съща реклама.
Аналитични бисквитки Тези бисквитки ни показват как работят нашите уебсайтове. В много
случаи използваме бисквитки на Google Analytics, за да следим ефективността на нашите сайтове.
Нашата способност да използваме и споделяме информация, събрана от Google Analytics, за
посещенията Ви на нашите сайтове е ограничена от Условията за ползване на Google Analytics и
Политиката за поверителност на Google.

Как можете да контролирате бисквитките
Можете да настроите браузъра си да отказва всички бисквитки или да посочва кога се изпраща
дадена бисквитка на Вашия компютър. Това обаче може да попречи на нашите сайтове или услуги
да работят правилно. Можете също така да настроите браузъра си да изтрива бисквитки всеки път,
когато спирате да ползвате браузъра.

Как използваме рекламиране въз основа на интереси

Когато посещавате партньорските ни сайтове, можем да Ви покажем реклами или друго
съдържание, което вярваме, че бихте искали да видите. Например, може да получавате реклами за
перилен препарат Tide®, ако забележим, че посещавате сайтове, които продават детски дрехи или
училищни материали. И от тази информация можем да заключим, че имате деца и следователно
може да се интересувате от мощен продукт за пране. По този начин възнамеряваме да Ви изпратим
подходяща информация за нашите продукти, която може да Ви е от полза.
Ние се учим от групи потребители, които споделят подобни интереси Може да Ви поставим в
определена група потребители, които проявяват същите интереси. Например, може да Ви поставим
в групата на „razor a cionados“, ако виждаме, че често купувате самобръсначки онлайн или е
възможно да бъдете „купувач, който търси изгодни сделки“, ако забележим, че използвате онлайн
купони или търсите отстъпки или продажби. Забелязваме тези неща за Вас, докато разглеждате уеб
страници, линкове, които кликвате на нашите уебсайтове и други уебсайтове, които посещавате,
мобилни приложения, които използвате, или имейлите на нашия бранд, които преглеждате, и
връзките, които кликвате в имейлите. Ние групираме заедно „бисквитки“ и идентификатори на
устройства, за да ни помогнат да научим за общите тенденции, навици или характеристики от група
потребители, които действат по подобен начин онлайн и/или офлайн. По този начин можем да
намерим и да служим на много други, които „изглеждат като“ тези, които вече са в групата и по този
начин им изпращаме това, което вярваме, че ще бъде уместно, както и полезни оферти и
информация за продуктите.
Ние свързваме друга информация с Вашите бисквитки и ИД на устройството Вашите
„бисквитки“ и идентификатори на устройства може да бъдат допълнени с друга информация, като
например информация за продуктите, които купувате офлайн, или информация, която ни
предоставяте директно при създаването на профил в нашите сайтове. Обикновено правим това по
начини, които няма да Ви идентифицират лично. Например бихме могли да знаем, че
идентификационният номер на „бисквитката“ ABC12345 принадлежи към групата на „razor
a cionado“ въз основа на посещенията на сайта от лицето, неговата/нейната възраст, пол и навици
за пазаруване, но няма да знаем името или адреса на лицето или друга информация, която да го
идентифицира като самоличност. Ако някога искаме да идентифицираме лично Вашата бисквитка
или информация за устройството (уеб и история на гледане на приложения), ние винаги ще Ви
питаме, преди да го направим.
Може да Ви познаваме във всички Ваши компютри, таблети, телефони и устройства Може да
знаем, че бисквитката с идентификатор ABC12345 е от компютър, който може да бъде свързан към
едно и също лице или домакинство, притежаващо мобилния телефон с идентификатор EFG15647.
Това означава, че можете да търсите памперси на лаптопа си, да кликнете върху връзка с
резултатите от търсенето с Google, която сме спонсорирали, а по-късно да видите реклама за
Pampers® маркови памперси на мобилния си телефон. Може да приемем или да заключим, че едно
и също лице притежава компютъра и телефона, например защото те се регистрират в една и съща
WiFi мрежа всеки ден по едно и също време. Разбирането на това какви устройства изглежда, че се
използват от определен човек или определено домакинство ни помага да ограничим броя пъти,
когато виждате една и съща реклама на всичките си устройства. И това е важно, защото по този
начин не Ви дразним с това, че Ви изпращаме многократно една и съща реклама и ние не плащаме
за такива повтарящи се реклами, които не искаме Вие да получавате.
Адресируеми медии Когато ни предоставяте Вашите лични данни чрез нашите сайтове или
приложения, ние ще използваме криптиране на тези данни - или заместващ идентификатор, за да
Ви представяме реклами, които смятаме, че ще харесате. Обикновено правим това чрез качването

на криптирано копие на Вашия имейл адрес, телефонен номер или мобилен ИД за реклама,
каквото е релевантно на Вашия пазар и което сте ни предоставили, на платформа, която предоставя
рекламно пространство (например Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, и др.). Използваме същите
данни, за да Ви представяме реклами чрез т.нар. открита мрежа. Това означава, че може да виждате
релевантни реклами от нас на сайтове или приложения или други места като цифрова телевизия,
които участват в онлайн търгове относно техния инвентар от реклами.
Функциите Advanced Matching на Facebook Някои от нашите сайтове използват функциите
Advanced Matching на Facebook – услуга, която се предлага на рекламодатели. Чрез Advanced
Matching ще изпратим част от информацията, която въвеждате в полетата на нашия сайт (например
Вашето име, имейл адрес и телефонен номер – не чувствителни или специални категорични
данни), криптирани в хеширан формат, до Facebook, или Facebook pixel ще криптира и автоматично
ще изтегли тези данни, с цел да Ви помогне да се свържете с Вашия браузър или идентификатор на
устройство. Правим това, за да можем по-добре да насочваме и измерваме ефективността на
нашата реклама на платформата на Facebook. Така можем да знаем, че ако сме Ви показали реклама
във Фейсбук, Вие сте кликнали върху нея, дошли сте на нашия сайт и сте купили нещо – или не – и
следователно дали трябва да продължим да купуваме реклами във Facebook – или не.

Други технологии, които можем да използваме
Маяци с близост Маяците изпращат еднопосочни сигнали, на много кратки разстояния, до
мобилни приложения, които инсталирате на телефона си , за да Ви кажат например какви продукти
се продават, докато се разхождате из магазина. Маяците говорят с Вашето устройство само, когато
се приближите достатъчно и след като сте дали съгласие в рамките на мобилното приложение,
свързано с конкретен маяк. От своя страна приложенията може да ни предоставят информация за
местоположението, за да Ви помогнем да персонализирате рекламите и офертите за Вас.
Например, когато сте близо до маяк в зоната за грижа за кожата на супермаркет, ние може да Ви
изпратим купон за отстъпка 4 $.
Пиксели Това са малки обекти, вградени в уеб страница, но не са видими. Те са известни също като
„маркери“, „уеб бъгове“ или „пикселни маркери“. Ние използваме пиксели, за да доставяме
бисквитки на Вашия компютър, да наблюдаваме активността на нашия уебсайт, да направим
логването в нашите сайтове по-лесно и за дейности на онлайн маркетинг. Също така включваме
пиксели в нашите промоционални имейл съобщения или бюлетини, за да определим дали ги
отваряте и използвате.
Идентификатори на мобилни устройства и пакети за разработка на софтуер (SDK) Използваме
софтуерен код в нашите мобилни приложения, за да събираме информация, подобна на тази, която
се събира от „бисквитките“ в интернет. Това ще бъде информация, като идентификаторите на
мобилните Ви телефони (IDFAs за iOS и идентификаторите за рекламиране с Android) и начина, по
който използвате нашите приложения. Подобно на бисквитките, информацията за устройството,
която събираме автоматично, когато използвате нашите приложения, никога няма да Ви
идентифицира като самоличност. Ние знаем само мобилно устройство като произволно присвоени
номера и букви (например, рекламен ИД EFG4567) и никога като, например, Джон Е. Смит.

Прецизна геолокация Можем да получим информация за точното Ви местоположение от неща като
координатите на глобалната система за позициониране (GPS) (географска дължина и ширина),
когато използвате нашите мобилни приложения. Вие винаги ще получите изскачащо съобщение на
телефона или устройството Ви, което ще поиска да приемете или отхвърлите, и което ни позволява
да знаем точно къде се намирате в света. Трябва да разберете, че не винаги ще искаме съгласието,
за да знаем по принцип, че сте в по-широк географски ареал като град, пощенски код или
провинция. Например, ние не считаме, че имаме прецизна информация за място, ако всичко, което
знаем е, че сте някъде в Манила, Филипините.

Съдържание на приложения и сайтове
Приставки Нашите уебсайтове може да съдържат приставки от други компании като социални
мрежи например. Пример за такава приставка е бутонът „Харесвам“ на Фейсбук. Тези приставки
може да събират информация (например url на страницата, която посетихте) и да я изпратят
обратно към компанията, която ги е създала. Това може да се случи дори и да не кликнете върху
приставката. Тези приставки се управляват от политиката за поверителност и условията на
компанията, която ги е създала, въпреки че се появяват на нашите сайтове. Ние действаме като
администратор на тези данни за нашите сайтове в ЕИП и Обединеното кралство за целите на
събирането и предаването на тези данни. Такива приставки са несъществени бисквитки и ще
работят само на нашите сайтове в ЕИП и Обединеното кралство, ако приемете бисквитки.
Вход Нашите уебсайтове могат да Ви позволят да влезете с профила си в друга компания, като
например „Вход с Facebook“. Когато направите това, ние ще имаме достъп само до информацията,
която сте дали съгласие да получим от настройките на профила Ви в профила на другата компания,
която използвате за влизане в системата.
Потребителско съдържание Някои от нашите сайтове и приложения ще Ви позволят да качвате
свое собствено съдържание за конкурси, блогове, видеоклипове и други функции. Не забравяйте,
че всяка информация, която подавате или публикувате, става публична информация. Ние нямаме
контрол върху начина, по който други могат да използват съдържанието, което изпращате на нашите
сайтове и приложения. Ние не носим отговорност за използването на такива средства по начини,
които могат да нарушат тази политика за поверителност, закона или личната Ви поверителност и
безопасност.
Връзки Сайтовете на P&G могат да включват връзки към други сайтове, които не контролираме. Тези
сайтове ще се ръководят от техните собствени правила и условия за поверителност, а не от нашите.

Как споделяме данни
Ние не сме в бизнеса за споделяне на Вашите лични данни и правим това само в
много ограничени ситуации, когато Вашата поверителност е защитена.

С Ваше съгласие
Когато имаме Вашето съгласие, може да споделяме информацията Ви с избрани партньори, за да
могат да Ви изпращат оферти, промоции или реклами за продукти или услуги, от които вярваме, че
може да Ви заинтересуват. Например, хората, които получават имейли на P&G от нашите брандове
памперси, като Pampers®, може също да се съгласят да получава информация за бебешки формули,
произведени от други компании.

Онлайн платформи и рекламни технологични компании
Нашите уебсайтове и приложения могат да споделят уникални идентификатори, информация по
подразбиране и извлечена информация, онлайн и техническа информация и данни за географско
позициониране с онлайн платформи и рекламни технологични компании, за да ни помогнат да Ви
предоставяме подходящи реклами и оферти. Винаги гарантираме, че спазваме приложимите
законови изисквания, които могат да включват съгласие и/или отказ, когато го правим. Ние не
продаваме Вашата лична информация на маркетингови оператори извън P&G в замяна на парично
обезщетение. Ако сте жител на Калифорния, вижте раздела
Права за защита на данните на потребителите в Калифорния на политиката за поверителност подолу за допълнителна информация.

Доставчици на услуги
Може да споделяме информацията Ви с доставчици на услуги, които ни помагат да управляваме
нашия бизнес, включително да хостваме нашите сайтове, да Ви изпращаме имейли и маркетингови
съобщения, да анализираме данните, които събираме, да ни помагат с разпределянето на
продажбите (например да видим дали сме Ви показали реклама на сайт на платформа и след това
сте закупили продукт от нас) и с изпращане на продуктите и услугите, които сте заявили. Споделяме
и Вашата информация с адвокати, одитори, консултанти, фирми за информационни технологии и
охранителни фирми, както и с други, които ни предоставят услуги. Ние споделяме само личната
информация, необходима на тези компании, за да изпълнят задачите, които искаме. Те са длъжни да
защитават Вашата информация по същия начин, както ние го правим, и няма да я споделят или
използват за друга цел, освен за да ни предоставят услуги. През 12-месечния период преди
последната актуализация на тази политика за поверителност, може да сме разкрили данни от
всички категории, изброени в раздела „Видове данни, които събираме“ по-горе на трети страни за
бизнес цели в зависимост от спецификата на бизнес изпълнението.

Плащания за покупки
Плащанията за покупки, направени чрез някои от нашите сайтове, се извършват с помощта на
онлайн система за разплащания на трети страни. P&G няма достъп до информацията за Вашата
кредитна карта, предоставена за покупки, и не съхранява или разкрива информация за Вашата
кредитна карта като част от Вашите покупки чрез тези системи на трети страни. Личната или
финансова информация, която предоставяте на нашата система за онлайн разплащане, е предмет
на политиката за поверителност на трети страни и условията за използване и препоръчваме да

прегледате тези политики, преди да предоставите каквато и да е лична или финансова
информация. Понастоящем P&G използва PayPal и Braintree като свои платформи за електронна
търговия на трети страни.

Правни и други подобни причини
Ако даден бранд или някой от нашите бизнеси, с които сте споделили лични данни, бъде продаден
на друга компания, Вашите данни ще бъдат споделени с тази компания. В резултат на това, Вашият
профил и лични данни в него няма да бъдат изтрити, освен ако не кажете на бранда или новата
компания, че желаете да го изтриете. Възможно е също да споделяме Вашата информация с
компании, които ни помагат да защитаваме нашите права и собственост, или когато това се изисква
от закона или правителствените органи.

Видове данни, които събираме
Като голяма компания, с много продукти и предприятия в много страни по света, ние
събираме следните видове данни, за да обслужваме най-добре всички наши
потребители.
Имайте предвид, че това е изчерпателен списък на всички възможни видове данни, които
събираме, и много от тези видове почти със сигурност няма да се прилагат за Вас. Ако искате да
знаете какви данни всъщност имаме за Вас, просто попитайте.

Какво обикновено събираме
Информация за контакти Елементите на данните в тази категория включват имена (включително
псевдоними и предишни имена), заглавия, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер/
мобилен номер и информация за връзка за свързани лица (като например упълномощени
потребители на Вашия профил).
Общи демографски данни – Психографски данни Елементите на данните в тази категория
включват лични характеристики и предпочитания, като възраст, гражданско и семейно положение,
предпочитания за пазаруване, данни от програми за лоялност и награди, битови демографски
данни, данни от платформи на социални медии, информация за образование и професионална
информация, хобита и интереси и оценки на склонността от трети страни (вероятност за покупка,
преживяване на житейски случай и др.).
Информация за транзакции и търговски дейности Елементите от данните в тази категория
включват информация за клиент, данни за квалификация, история на покупките и свързани записи
(връщане, записи на услуги за продукти, записи на плащания, кредити и т.н.), записи, свързани с
изтегляне и закупуване на продукти и приложения, не-биометрични данни, събирани за
удостоверяване на потребителя (пароли, въпроси за защита на клиенти), записи на обслужване на
клиенти.

Уникални идентификатори и данни за профили Елементите на данните в тази категория
включват уникален идентификационен номер (като номер на клиент, номер на сметка, номер на
абонамент, номер на програма за награди), системни идентификатори (включително потребителско
име или онлайн идентификационни данни), рекламодатели на устройства, рекламни
идентификатори и IP адрес.
Онлайн и техническа информация Това включва информация за интернет или друга електронна
мрежа. Елементите на данните в тази категория включват: IP адрес, MAC адрес, SSID или други
идентификатори на устройството или постоянни идентификатори, онлайн потребителски
идентификатор, криптирана парола, характеристики на устройството (като информация за
браузъра), регистрационни файлове на уеб сървър, регистрационни файлове на приложения,
данни за сърфирането, преглеждане на данни (телевизия, стрийминг), използване на уебсайта и
приложенията, бисквитки на първи страни, бисквитки на трети страни, флаш бисквитки, бисквитки
на Silverlight, уеб маяци, ясни GIF и пиксел тагове.
Загатната информация Това включва информация, получена от друга информация, посочена в този
раздел. Ние създаваме елементи от данни, получени от тях, като анализираме информацията за
нашите взаимоотношения и транзакции. Елементите на данните в тази категория включват
склонности, атрибути и/или резултати, генерирани от вътрешните програми за анализ.

Какво събираме понякога
Прецизна геолокация Елементите на данните в тази категория включват точно местоположение
(като географска ширина/дължина или в някои случаи IP адрес).
Информация, свързана със здравето Елементи на данните, базирани на начина, по който се
събира, включват:

• Информация, събирана от потребителски програми
• Обща информация за здравето и симптомите
• Информация, свързана с бременността, като термин на раждане
• Проучвания за потребление, при които сте дали Вашето информирано съгласие
• Информация за физическо или психическо здраве, състояние на заболяването, медицинска
история или медицинско лечение или диагностика, взети лекарства и свързана с тях
информация

Финансова информация Елементите от тази категория включват номера на банковата сметка и
данни и информация за платежната карта (например, когато правите покупка директно от бранд
или получавате кредит от бранд).

Правителствени ИД Елементите на данни в тази категория включват правителствени
идентификатори и данъчен номер (например за победителите в конкурс в юрисдикции, където се
изисква да събираме тази информация).
Аудиовизуална информация Елементи на данни в тази категория включват снимки, видео
изображения, записи с видеозаписващи устройства (CCTV), записи в Кол-център и записи за
наблюдение на обаждания, както и гласови съобщения (например за проучване, когато посещавате
нашите съоръжения или когато ни се обаждате).
Смарт устройства и данни от сензори Елементите от тази категория включват записи на смарт
устройства, продукти на интернет на нещата (например от свързана с приложението на Oral-B четки
за зъби).
Данни за деца Елементите на данни в тази категория могат да включват броя на децата, които
имате, размерите на пелените на децата Ви, техния пол и възраст.
Биометрична информация Елементите от данните за данни в тази категория включват данни за
разпознаване на лица и математическо представяне на Вашия биометричен идентификатор, като
например шаблона, поддържан за сравнение (например за изследвания в областта на здравните
грижи). Ние ще задържим цялата биометрична информация за не повече от три години от
последното общуване на индивида с нас, освен ако не се изисква от нас да я задържим по-дълго с
цел спазване на правни или законови изисквания или за упражним или защитим нашите правни
интереси. Ние сме въвели комерсиално приемливи протоколи да опазваме, и когато е удачно, да
заличаваме перманентно или да премахваме такива биометрични данни.

Деца и лични данни
Ние спазваме всички приложими закони за защита на данните, когато събираме онлайн лична
информация от деца. Например, в ЕИП и Обединеното кралство ние не събираме лична
информация от деца под 16 години без съгласието на носителя на родителската отговорност над
детето, освен ако не се определя по-ниска възраст от местните закони - стига тази по-ниска възраст
да не е под 13 години. Също така в САЩ ние получаваме потвърдено родителско съгласие, когато
събираме лична информация от деца, по-малки от 13.

Как Вашата информация остава сигурна
Вашата поверителност е важна. Затова го уважаваме, като предприемаме мерки, за
да я предпазим от загуба, злоупотреба или промяна.
Ние уважаваме Вашата лична информация и предприемаме мерки, за да я предпазим от загуба,
злоупотреба или промяна. Когато е подходящо, тези стъпки могат да включват технически мерки
като защитни стени, системи за откриване и предотвратяване на проникване, уникални и сложни
пароли и криптиране. Също така използваме организационни и физически мерки, като например
обучение на персонала по задълженията за обработка на данни, идентифициране на инциденти и
рискове, свързани с данните, ограничаване на достъпа на служителите до Вашата лична

информация и осигуряване на физическа сигурност, включително подходящо осигуряване на
документи, когато не се използват.

Международни трансфери
Вашата лична информация може да бъде прехвърлена към, съхранявана и обработена в страна,
различна от тази, в която е събрана, включително САЩ и Обединеното кралство. Например,
възможно е да съхраняваме Вашите данни на сървър в САЩ, защото там се хоства определена база
данни; и тези данни може да се „прехвърлят“ отново, когато някой от нашите пазарни експерти има
достъп до тези данни от Швейцария, за да Ви изпратят продуктова мостра. За данни от ЕИП и
Обединеното кралство извършваме такива прехвърляния както между P&G, така и между P&G и
нашите доставчици на услуги, като използваме договорни защити, които регулаторите от ЕИП и
Обединеното кралство са одобрили предварително, за да се гарантира, че Вашите данни са
защитени (известни като стандартни договорни клаузи по образец). Ако желаете копие от
споразумението за прехвърляне, свържете се с нас. За данни извън ЕИП и Обединеното кралство
извършваме такива прехвърляния въз основа на Вашето съгласие или на нашите договори, когато
това се изисква от местното законодателство.

Регионални оповестявания
Права за защита на потребителите в Калифорния
За повече информация относно категориите лични данни, които събираме, бизнес и търговски цели
за събиране на лична информация и категории трети лица, с които споделяме личната
информация, моля, вижте оповестяванията по-горе. Като жител на Калифорния, може да имате
право да поискате два пъти в рамките на 12-месечен период, следната информация относно личната
информация, която сме събрали за Вас през последните 12 месеца:

• категориите и конкретните части от личната информация, които сме събрали за Вас;
• категориите източници, от които сме събрали личната информация;
• стопанската или търговската цел, за която сме събрали или продали личната информация;
• категориите трети лица, с които споделяме личната информация; и
• категориите лични данни за Вас, които сме продали или разкрили за бизнес цели, както и
категориите трети лица, на които сме я продали или разкрили за бизнес цели.

Освен това имате право да поискате да изтрием определена лична информация, която сме събрали
от Вас. За да подадете искане за общо разкриване, да получите достъп до цялата информация, с
която разполагаме за Вас, или да поискате изтриване на данните ви, както е описано по-горе,
можете да се свържете с нас тук или да ни се обадите на адрес (877) 701-0404 във всеки случай. За

да защитим поверителността и да поддържаме сигурността, предприемаме стъпки за
потвърждаване на самоличността Ви, преди да Ви предоставим достъп до личната Ви информация
или като се има предвид искането Ви за изтриване. При получаване на Вашето искане, ние ще Ви
изпратим формуляр за потвърждение по електронна поща или по обикновена поща. За да
изпълним заявката ви, моля, отговорете на формуляра за потвърждение, когато го получите. За да
потвърдим самоличността Ви, може да изискаме от Вас да предоставите някои от следните данни:
Име, имейл адрес, пощенски адрес или дата на раждане. В допълнение, ако поискате от нас да Ви
предоставим конкретни лични данни, ще изискваме от Вас да подпишете декларация под
наказание за лъжесвидетелстване, че Вие сте потребителят, чиято лична информация е предмет на
искането.
Имайте предвид, че P&G не може да изтрие лична информация в ситуации, в които нашето
задържане се изисква за целите на нашата вътрешна стопанска дейност или по друг начин е
разрешено от CCPA (като например предотвратяване на измами или спазване на закона). В тези
случаи ще запазим Вашата информация в съответствие с нашата програма за съхранение на записи
и ще я изтрием по сигурен начин в края на периода на съхранение.
И накрая, вие също имате право да се откажете от продажбата на Вашата лична информация. За да
упражните това право, свържете се с нас тук или ни се обадете на (877) 701-0404.
За повече информация относно начина, по който сме споделили информацията Ви с трети страни,
така че тя представлява „продажба“ съгласно CCPA през 12-месечния период преди датата, на която
тази политика за поверителност е била последно актуализирана, вижте таблицата по-долу. Ние не
продаваме съзнателно лична информация на непълнолетни лица под 16-годишна възраст.
Изчисляване по Програмите за награди Съгласно CCPA може да имате право да бъдете
информирани защо съгласно закона са разрешени програми за финансови стимули или ценови
разлики или разлики в услугите, включително (i) добросъвестна оценка на стойността на Вашата
лична информация, която формира основата за предлагане на финансовия стимул или ценова
разлика или разлика в услугата, и (ii) описание на метода, който сме използвали за изчисляване на
стойността на Вашата лична информация. Като цяло, ние не приписваме парична или друга
стойност на лична информация. Въпреки това, в случай че сме задължени по закон да възложим
такава стойност в контекста на Програми за отстъпки или разлики в цената или услугата, ние
оценихме събраната и използвана лична информация като равна на стойността на предоставената
отстъпка или финансов стимул, а изчисляването на стойността се основава на практически и
добросъвестно усилие, често включващо (i) категориите събрана лична информация (например ,
имена, имейл адреси), (ii) прехвърляемостта на такава лична информация за нас и нашите
Програми за отстъпки, (iii) предложената цена с отстъпка, (iv) обема на потребителите, включени в
нашите програми за отстъпки, и (v) продукта или услугата, за които се прилагат Наградите, или
разлики в цената или услугата. Разкриването на стойността, описана в настоящия документ, няма за
цел да се откаже от, нито да се тълкува като отказ от наша фирмена или търговска поверителна
информация, включително търговска тайна, и не бива да се приема, че представлява отражение на
общоприетите счетоводни принципи или счетоводни стандарти.
Известие за малолетни лица в Калифорния Може да предлагаме интерактивни услуги, които
позволяват на малолетни лица под 18-годишна възраст да качват собствено съдържание (например
видеоклипове, коментари, актуализации на състоянието или снимки). Това съдържание може да
бъде премахнато или изтрито по всяко време, като следвате инструкциите на нашите сайтове. Ако
имате въпроси как да направите това, свържете се с нас. Имайте предвид, че подобни публикации

може да са копирани, препратени или публикувани другаде от други и ние не носим отговорност за
такива действия. В такива случаи ще трябва да се свържете с други собственици на сайта, за да
поискате премахване на Вашето съдържание.

„Продажби“ на лична информация
Уникални идентификатори, Придадена и Извлечена информация, Онлайн и техническа
информация и Данни за геолокация
Ние продаваме тази лична информация на следните категории трети страни:

• Онлайн платформи като Google, Amazon, Facebook
• Adtech компании като нашите DSPs
Тези данни се споделят за целите на целево рекламиране. Тези компании използват тези данни,
за да подобрят своите продукти и услуги в съответствие с условията на своята платформа.
Демографска информация и предпочитания
Ние продаваме тази лична информация на следните категории трети страни:

• Партньори в сферата на търговия на дребно
Тези данни се споделят съгласно Вашето съгласие за съвместен маркетинг (например свързване
за програми за награди)
Ние също така продаваме всяка друга информация с Ваше съгласие.

Как да се откажете
За да се откажете от продажбите на Вашите данни, кликнете тук или се обадете на (877) 701-0404.
Ако искате да актуализираме нашите вътрешни записи, така че ние да не споделяме Вашата лична
информация от нашите бранд програми с трети страни по начин, който може да се определи като
„продажба“, кликнете тук или ни се обадете на (877) 701-0404.
Имайте предвид, че P&G може също така да прехвърли Вашата лична информация на трети страни
чрез бисквитки или технологии за проследяване за рекламни и съвместни маркетингови цели. За
да упражните правото „Да не се продава“, свързано с бисквитките на уебсайта и технологиите за
проследяване, посетете приложимия уебсайт на бранда, влезте в нашия Център за заявки „Да не се
продава“ в Калифорния (Да не се продава) в долната част на страницата и задайте предпочитанията
си. Тъй като някои от тези трети страни работят по различен начин по уебсайт и устройство, може да
се наложи да предприемете тази стъпка за всеки уебсайт на P&G, който използвате.
Съгласно CCPA можете да посочите упълномощен представител, който да направи искане от Ваше
име, но той ще трябва да завърши процеса на проверка, включително представянето на
доказателство, че е определен да действа от Ваше име. За достъп и изтриване на заявки, направени
от упълномощен представител от Ваше име, ние също може да изискаме от Вас да потвърдите

самоличността си директно с нас (както е описано по-горе). Ние няма да отричаме, да налагаме
различни цени за, или да предоставяме различно ниво или качество на стоките или услугите, ако
решите да упражните правата си по CCPA.
Кликнете тук , за да видите показатели на заявките от предходната календарна година.

Защита на данните в ЕИП и Обединеното кралство
Този раздел се отнася само за нашата обработка на лични данни на жители на страна в ЕИП и
Обединеното кралство. Той цели да предостави повече прозрачност на нашата обработка,
задържане и прехвърляне на личните данни на жители на ЕИП и Обединеното кралство, което е в
съответствие с текста и духа на Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“) и ОРЗД като
инкорпориран в закона на Обединеното кралство чрез Закона за защита на данните от 2018 г. и
изменен с Наредбите за защита на данните, поверителността и електронните комуникации
(Изменения и др.) (Излизане от ЕС) Регламентите от 2019 г.

Организации
Различни организации в структурата на P&G можгат да бъдат администратор на Вашите лични
данни. Администраторът на лични данни е организацията, която управлява дейността по
обработката и основно носи отговорност за данните. Таблицата по-долу идентифицира нашите
администратори на данни за данни от страни от ЕИП и Обединеното кралство. Например, когато се
регистрирате за имейл на някой от нашите френски уебсайтове, организацията от P&G, отбелязана
до името на тази страна, ще бъде администратора на тези лични данни (например Procter & Gamble
France SAS).
Държави

Администратор на данни

Австрия

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

България

„Проктър енд Гембъл България“ ЕООД, София 1404, бул. България, Инфинити Тауър
69, България

Румъния

За конкурси: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building
2A, District 2,
Bucharest 020335, Румъния
За други центрове: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei
Blvd., Building
2A, District 2, Bucharest 020335, Румъния

Полша

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

Белгия

Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA
За P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA,
Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

Чешка
република

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

Унгария

Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy utca
38., Hungary
Procter & Gamble RSC Regionális Szolgáltató Kft., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.,
Унгария

Словакия

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

Хърватия

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

Франция

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

Германия

Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus
За P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach
am Taunus

Гърция

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

Ирландия

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

Италия

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

Нидерландия Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100,
3067-GG Rotterdam
Нов адрес към 27 април 2020 г.: Weena 505, 3013 AL
Rotterdam
Португалия

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, Португалия

Испания

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

Обединено
кралство

Procter & Gamble UK

Държави от
ЕС, които не
са включени
в списъка

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETITLANCY
Geneve

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

Обработка и съхранение
Като общо правило, ние съхраняваме Вашите данни само докато е необходимо да се изпълни целта,
за която са събрани или както се изисква от закона. Може да се наложи да съхраняваме Вашите
данни за по-дълго време от определените от нас срокове за съхранение, за да изпълним Вашите
искания, включително да продължим да Ви отписваме от имейли с цел маркетинг или за спазване

на законови или други задължения. Този раздел Ви информира за вида на данните, които събираме,
целите, за които ги използваме, защо тези употреби са в съответствие със закона (правно
основание) и колко време обикновено ги съхраняваме (период на съхранение).
Маркетинг
Вид на данните Имейл, име, телефонен номер, пощенски адрес, Вашите предпочитания, Вашите
интереси, Вашето поведение при регистрирано сърфиране в нашите сайтове или приложения,
Вашата професия, Вашите навици, какво сте купили, снимки или видеоклипове, които качвате,
информация за Вашите деца и Вашия дом, състава на Вашето семейство, броя на хората във
Вашето домакинство, тип на Вашата коса, тип на Вашата кожа, любимият Ви аромат, дали имате
домашен любимец информация, свързана със здравето (например датата на термина на
бременността Ви) и пр.
Защо събираме тези данни За да Ви изпращаме материали, включително реклами, маркетинг
на наши продукти и услуги, или продуктите и услугите на нашите партньори
Правно основание Вашето съгласие за имейл и SMS и всякакви данни от специална категория,
къде сме го получили, съгласие за пощенски пратки. Законни интереси за всичко останало.
Период на съхранение Докато не посочите желание за изтриване на личните данни или за
оттегляне на Вашето съгласие. Ако не направите такова искане, личните данни ще бъдат изтрити
по следния график:
имейл: след <50 месеца бездействие на всички канали. Дефинираме бездействието чрез няколко
вътрешни критерия.
SMS: след <50 месеца бездействие на всички канали. Дефинираме бездействието чрез няколко
вътрешни критерия.
пощенски адрес: след <50 месеца бездействие по всички канали. Дефинираме бездействието
чрез няколко вътрешни критерия.
Тези периоди на задържане могат да бъдат по-кратки в някои страни в съответствие с местните
изисквания.
Конкурси
Вид на данните Имейл, име, телефонен номер, понякога и други данни.
Защо събираме тези данни За да предоставим на участниците в конкурса информация за
конкурса, включително обявяване на победителите в конкурса.
Правно основание Изпълнение на договора.
Период на задържане За 24 месеца, освен ако местното законодателство изисква от нас да го
запазим по-дълго.
Покупки на продукти

Вид на данните Имейл, име, телефонен номер, информация за плащане (включително данни за
банкова сметка IBAN или PayPal), понякога и други данни.
Защо събираме тези данни За да обработим Вашите покупки на нашите продукти, оферти за
връщане на част от парите (кешбек) или гаранции и да Ви изпращаме съответните съобщения,
свързани с тази покупка.
Правно основание Изпълнение на договора.
Период на задържане Докато е необходимо, за да изпълним поръчката Ви и да я проследим с
комуникация относно Вашата поръчка, освен ако местното законодателство не изисква от нас да
я запазим по-дълго. Ние също като цяло запазваме данни за 24 месеца за оферти тип „кешбек“ и
10 години за гаранции
Свържете се с нас
Вид на данните Имейл, име, телефонен номер, понякога и други данни.
Защо събираме тези данни За да отговорим на Вашите запитвания и да се уверим, че ги
проследяваме по подходящ начин или както може да се изисква от закона или политиката на
P&G.
Правно основание Нашият законен бизнес интерес в управление на потребителски запитвания
и подобряване на нашите процеси и продукти, както и Вашето съгласие относно данни от
специална категория, които могат да бъдат събирани в някои случаи на неблагоприятни събития.
Период на съхранение От 0 до 10 години, в зависимост от естеството на запитването, нашите
законни интереси за обработка на данните и нашите правни задължения.
Изследователски дейности
Вид на данните Имейл, име, телефонен номер, адрес, снимки или видео клипове, които могат да
бъдат идентифицирани, понякога и други данни.
Защо събираме тези данни За да тестваме нашите продуктови идеи и да научим за Вашите
предпочитания и практики, така че да можем да подобрим нашите продукти и живота на нашите
потребители.
Правно основание Вашето съгласие.
Период на съхранение Ние ще запазим личните данни, събрани като част от съществени
клинични изследвания, докато се нуждаем от тях за целта, за която са били събрани, и/или за
толкова дълго, колкото може да се изисква да ги запазим в рамките на местните закони или
подзаконови актове, които могат да бъдат до 25 години. За неклинични изследвания ще запазим
Вашите лични данни за не повече от 5 години. Ще запазим подписаните документи за
информирано съгласие.
Традиционна онлайн поведенческа реклама

Вид на данните Рекламни бисквитки, ИД на устройство, демографска информация като пол и
възраст, поведенчески данни като изгледи на страници и други данни.
Защо събираме тези данни За да научим за Вашите интереси в интернет и да персонализираме
рекламите, които Ви изпращаме.
Правно основание Ние ще получим Вашето съгласие за разполагането на бисквитки на нашите
собствени уебсайтове в съответствие с изискванията за правото на неприкосновеност на личния
живот и електронни комуникации. Когато поставяме нашите тагове на уеб страниците на трета
страна или купуваме данни от търговци трета страна, ние изискваме нашите партньори да
получат Вашето съгласие, преди да използват нашия таг или да споделят Вашите данни с нас.
В зависимост от случая, можем да се основем на нашите легитимни бизнес интереси или на
Вашето съгласие за обработването на Вашите лични данни, за да Ви обслужим с подходящи за
Вас реклами през различните медийни канали.
Период на задържане Ние ще запазим тези данни в продължение на тринадесет месеца от
датата, на която ги събираме или докато не се откажете, в зависимост от това кое от двете настъпи
по-рано.

Свържете се с нас
Все още имате въпроси или притеснения? Ние сме тук, за да помогнем.
Свържете се с нас директно с всякакви въпроси или притеснения, които бихте могли да имате
относно поверителността и нашите практики за защита на данните или ако сте потребител с
увреждане и се нуждаете от копие на това известие в алтернативен формат. Ако имате запитване,
което е конкретно за нашето длъжностно лице относно защитата на данните, като например
предполагаемо нарушение на сигурността на данните, посочете това в съобщението си. Можете
също да пишете на нашето длъжностно лице относно защитата на данните (Data Protection Of cer)
на адрес: 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, САЩ.
Procter & Gamble Ireland, The Graan House, блокове E1 и E14, бизнес парк Calmount, Дъблин 12,
Ирландия действа като наш представител в Обединеното кралство и ЕС в съответствие с член 27 от
ORD.

CONTACT

CAREERS

PARTNERS AND INVESTORS
Investors

Partner with us

Suppliers

OUR COMPANY
Leadership

Structure and Governance

Policies and PracticesArchive

Awards & Recognition

LEGAL
Privacy

Terms and Conditions

AdChoices

© 2022 Procter & Gamble

CA Privacy

Newsroom

