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КБС

Дайындарыңызды кантип топтоп жана колдонгонубуз тууралуу көбүнчө берилген суроолор.

Биз сиздин жеке маалыматыңызды акчалай компенсация үчүн сатабызбы? Жок 

Дайындарыңызды үчүнчү жактар менен бөлүшөбүзбү? Ооба

Биз сиз дайындарга уруксатыңызды берген башка компаниялардан маалыматтарды алып
турабызбы?

Ооба

Биз маалыматтарыңызды колдонуп, жакшыраак продуктту сунуштоо жана сайттын
тажрыйбасын жакашыртуу үчүн колдонобузбу?

Ооба

Биз дайындарыңыздын көзөмөлүн сизге беребизби?  Ооба

Дайындарыңызды кантип көзөмөлдөйсүз

Сиз жеке маалыматтарыңызды көзөмөлдөп турасыз. Сиз укуктарыңызды карап,

артыкчылыктарыңызды каалаган убакта өзгөртө аласыз.

Дайындар субъектинин укуктарын талап кылуу

Сизге татыктуу купуялык саясат.

Биз дайындарыңызды кылдаттык менен жана ылайыктуу түрдө иштеп чыгабыз. Муну биздин
саясатыбыз жана шайкештикти камсыз кылуу чараларыбыз кепилдейт. Эгер суроолоруңуз же

көйгөйлөрңүз болсо, ар дайым биз менен байланыша аласыз
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Сиз катталган өлкөгө жараша сиздин P&G эсепке алуу жазууларыңыз сиздин маалыматка жетүү

мүмкүндүгүн жана сиздин дайындарды жаңыртууну же өчүрүүнү сунушташы мүмкүн.

Болбосо сиз жетүү мүмкүндүгүнө, өчүрүүгө, оңдоого суроо-талап жасап, маркетингдик электрондук

каттарды же тексттерди алуудан баш тартып же электрондук почта дарегиңизди же телефон

номериңизди жарнама максаты үчүн пайдаланууга бул жерден каршылык билдире аласыз.

Сиз ошондой эле бизге билдирүүлөр менен жөнөтүлгөн баш тартуу боюнча нускамаларды аткаруу

менен, сизге электрондук каттарды жана текст билдирүүлөрдү жөнөтүүнү токтотууну айта аласыз.

Сиздин тандоону аткаруу бизден айрым маалыматты сактоону талап кылышы мүмкүн экенин

эсиңизге алыңыз (мисалы, эгерде сиз бизге маркетингдик каттарды жөнөтүүнү токтотуу керектигин

билдирсеңиз, биздин системалар сиз мындан ары бул электрондук почта дарегине маркетингдик

билдирүүлөрдү алууну каалабай турганыңызды эстеп калышы үчүн, файлда сиздин электрондук

почтанын дареги керек болот). Мындан тышкары, айрым кырдаалда сиздин суроо-талапты

канааттандыра албайбыз (мисалы, эгерде бизде аларды сактоо юридикалык милдеттеме болсо, же

алдамчылыктын алдын алуу, коопсуздукту камсыздоо же башка адамдардын купуялуулугуна коргоо

үчүн транзакция дайындарын өчүрүү талап кылынса).

Калифорниянын жашоочулары

Салттык кызыгууларга негизделген жарнамаларды алып турууну кантип токтото аласыз  P&G

кызыгууга негизделген жарнамаларды алууну токтотуу үчүн, сиз бул жерди чыкылдатып же болбосо

сайттарыбыздын биринде AdChoices сүрөтчөсүн чыкылдата аласыз. Европа үчүн бул жерди

бассаңыз болот. Биздин жарнама өнөктөштөрүбүздүн баарынан баш тартышыңыз керек:

• Tapad

• TradeDesk

• MediaMath

• Neustar

• Facebook

• Amazon

• Google

• Liveramp

Ошондой эле сиз өзүңүздүн браузерде cookie файлдарын четке кагып, негизинен колдонмолордо

аларды орнотууда чагылдырыла турган «берилмелерге жетүү мүмкүндүгү» суроо-талабын четке

кагып же өзүңүздүн түзмөктө жарнаманы көзөмөлдөө тескемелерин өзгөртүп, веб-сайттарда

кызыкчылыктардын негизинде жарнама жайгаштырууга тыюу сала аласыз. Эгерде сиз бизге

маркетинг максаттарында берген болсоңуз, сиздин электрондук почта дарегиңиздин же телефон
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номериңиздин негизинде жекелештирилген жарнаманы ала турганыңызга көңүл буруңуз. Ошол

колдонуудан баш тартуу үчүн, биз менен байланышыңыз.

Сиз кызыгууларга негизделген жарнамалардан баш тартсаңыз да, «контексттик» жарнамаларды

көрө бересиз Биз кызыкчылыктар негизинде жарнама жөнөтүүнү токтотсок дагы, сиз баары бир

өзүңүздүн компьютерде же мобилдик колдонмодо бренддерибиздин жарнамасын аласыз. Бирок

бул кулактандыруулар сиз кирген сайттардын контекстине негизделген жана контексттик

кулактандыруулар деп аталат. Сиз өзүңүздүн мобилдик телефондон кирген же компьютерден

караган беттерде негизделген кызыкчылыктар негизиндеги кулактандыруулардан айырмаланып,

контексттик кулактандыруулар — бул сиз кирген конкреттүү сайттын контекстинен көз каранды

сизге көрсөтүлгөн кулактандыруулар. Мисалы, сиз балдар үчүн онлайн-товарларды кароодо, балага

кам көрүү боюнча биздин бренддердин биринин жарнамасын көрө аласыз, анткени бул сайттарга

салт болгондой негизинен жаңы де болочоктогу ата-энелер киришкен. Ошондой эле биз сиздин

компьютерден же түзмөктөрдөн маалыматты топтой турганыбызды жана аны биздин веб-

сайттардын иштөөсүн баалоо, керектөөчүлөрдү изилдөө же алдамчылыкты аныктоо сыяктуу башка

максаттарда пайдаланышыбыз мүмкүн экенин билишиңиз керек.

Сookie файлдарыңызды өчүрсөңүз, баш тартканыңызды да өчүргөн болосуз Сиз кызыкчылыктар

негизинде жарнамадан баш тартканда, биз сиздин браузерге баш тартуу cookie файлдарын

жөнөтөбүз, ал бизге сиз мындан ары кызыкчылыктар негизинде жарнама алууну каалабай

турганыңызды билдирет. Эгер сиз бардык cookie файлдарын өчүрүүнү чечсеңиз, сиздин баш тартуу

cookie файлыңыз өчүрүлөт. Бул эгер сиз мурдагыдай эле кызыкчылыктар негизинде

кулактандырууларды алууну каалабасаңыз, сиз кайрадан баш тартышыңыз керектигин түшүндүрөт.

кирүү мүмкүндүгү же өчүрүү Биз сиз жөнүндө cookie файлдарында же түзмөктүн ID деңгээлинде

алынган маалыматты камтышы мүмкүн жана биз сизге тиешелүү жарнаманы берүү үчүн

пайдаланган жеке колдомолоруна онлайн жарнамалоо жүрүм-турумга тийиштүү сыйлоо адаты

боюнча кирүү мүмкүндүгү же өчүрүү боюнча суроо-талап жасоо үчүн, биз менен бул жерде

байланышыңыз. Өтүнүчүңүздү иштеп чыгуу үчүн, төмөнкү идентификаторлордун бирин

көрсөтүшүңүз керек болот:

• Биздин кызмат камсыздоочуларыбыздан cookie файлдарыңыздын идентификаторлору: Tapad,

Neustar, MediaMath жана TheTradeDesk.   

• Сиздин мобилдик жарнамалык идентификаторлоруңуз (IDFA, Android ID).

• Бири-бирине туташкан ТВ провайдери тарабынан берилген уникалдуу идентификациялык

жарнама үчүн ТВ түзмөгүңүздүн идентификатору, мисалы, Жарнама үчүн Roku идентификатору.

Nordic үчүн кошумча маалымат

Эгер сиз дайындарыңызды биздин Nordic сайттарыбыздын айрымдарына же өнөктөштөрдүн

сайтына төмөндөгүлөрдү камтыган дайындарыңызды камсыз кылган болсоңуз:

•  https://www.bravardag.se

• https://www.pampers.se/

• https://www.pampers.�/
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• 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

Сиз дайындарыңыздын субъекттик укуктарын бул жерди чыкылдатуу менен окуп чыга аласыз.

Керектөөчүлөрдү изилдөөнүн катышуучулары

Изилдөөлөрүбүздүн бирине сиздин катышууңуздун алкагында биз ээ болгон жеке берилмелерге

карата суроо-талап жасоо үчүн, макулдук формасында көрсөтүлгөн байланыш маалыматы менен

таанышууну же биздин изилдөө борборго чалууну же келүүнү өтүнөбүз

Калифорния тургундары

Эгерде сиз Калифорнияда жашасаңыз, биз сиз тууралуу сактаган жеке маалыматка жетүү

мүмкүндүгүн алып, сиздин жеке маалыматты кантип иштеп чыгаарыбыз жөнүндө кеңири

маалыматты сурап, сиздин маалыматтарды өчүрүүнү өтүнүп же сиздин жеке маалыматты андан ары

«сатпашыбызды» талап кыла аласыз (кантип «сатуу» CCPA’да аныкталган). Мындай укуктар тууралуу

кененирээк билүү жана пайдалануу үчүн, бул жерди чыкылдатыңыз.

ЕЭА же УБ жашоочулары

Эгерде сиз ЕЭА’да же Улуу Британияда жашасаңыз, же учурда ЕЭА’да же Улуу Британияда турсаңыз,

биз сиз тууралуу сактаган жеке маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүн ала аласыз, алардын так

эместерин, эскиргенин же кереги жогун оңдоону, өчүрүүнү же керектүү маалыматты чектөөнү сурай

аласыз жана сиздин маалыматтарды сиз аларды башка кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирип берүүчүгө

бере алгандай форматта берүүнү бизден өтүнө аласыз. Ошондой эле сиз каалаган убакта, биз

сиздин жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугуңузга таянганда, өз макулдугуңузду артка

чакыртып ала аласыз. Ошондой эле сиз эгерде мындай иштеп чыгуу биздин мыйзамдуу

кызыкчылыктарга негизделсе (бул бизде маалыматтарды пайдалануу үчүн себеп бар экенин

түшүндүрөт), сиздин жеке маалыматтарды биздин иштеп чыгуубузга каршылык билдире аласыз (бул

сиз бизден аларды пайдаланууну токтотууну өтүнө алаарыңызды түшүндүрөт).

Суроо талап берүү үчүн, бул жерди чыкылдатыңыз.
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Эгерде сизге маалыматтарды коргоо жана жалпысынан жеке маалыматтарга карата сиздин укуктар

жөнүндө кошумча маалымат керек болсо, дареги боюнча Маалыматтарды коргоо боюнча Европа

көзөмөл органынын сайтына https://edps.europa.eu/data-protection/ же төмөндөгү дарек боюнча Улуу

Британиянын Маалымат боюнча комиссарынын башкармалыгынын сайтына https://ico.org.uk кире

аласыз.. Эгерде сиздин суроо-талапка карата биздин жооп канааттандырбаса, сиз өз өлкөңүздөгү

жеке маалыматтарды коргоо боюнча органга даттана аласыз.

Procter and Gamble España SA Дайындарды коргоо боюнча испан агенттиги тарабынан

аккредитацияланган AUTOCONTROL’до дайындарды коргоо боюнча жүрүм-турум кодексин сактайт,

ошондуктан, ага карата www.autocontrol.es сайтында кызыкдар жактар үчүн жеткиликтүү

дайындарды коргоо жана жарнама менен байланыштуу дайындарды иштеп чыгууга

даттануулардын соттон тышкаркы системасы жайылтылат.

Стоматологиялык адистер

Эгерде сиз стоматолог болсоңуз жана кесиптик программаларыбыздын биринин алкагында бизге

өз маалыматыңызды, анын ичинде https://www.dentalcare.com аркылуу берсеңиз, сураныч P&G

жергиликтүү өкүлү аркылуу биз менен байланышыңыз, мисалы, Oral-B.

Биз дайындарды кантип чогултуп жана пайдаланабыз

Башка бренддер сыяктуу эле, сиз биз менен өз ара аракеттенгенде же

маалыматтарды бөлүшкөндө дайындарды чогултабыз, алар өз кезегинде, сизге

берилиши мүмкүн. Сиздин укуктарды коргоо үчүн, биз муну урматтоо жана этияттык

менен жасайбыз. Маалыматтар сизге өзүңүздү керектөөчү жана адам катары жакшы

түшүнүүңүзгө жардам берет. Биз сизге сапаттуу өнүмдөрдү, кызмат көрсөтүүлөрдү

жана мүмкүнчүлүктөрдү сунушташ үчүн, бизде болгон маалыматты өзүнчө

пайдаланып же аны чогуу бириктире албайбыз.

Дайындарды кантип чогултабыз

Биз сиз тууралуу маалыматты ар кандай булактардан ар башка ыкмалар менен чогултабыз. Биз

чогулта турган айрым маалыматтар жеке маалыматты камтышы мүмкүн, ал сизди

идентификациялоо үчүн пайдаланылышы ыктымал; мисалы, сиздин атыңыз, электрондук почта

дарегиңиз, телефон номериңиз же почта дарегиңиз. Айрым өлкөлөрдө, мисалы, ЕЭА өлкөлөрүндө,

УБда же Калифорния сыяктуу штаттарда IP-дарек, cookie файлдары жана мобилдик түзүлүштөрдүн

идентификаторлору сыяктуу маалыматтар дагы жеке маалымат деп эсептелет.

Көңүл буруңуз: Биз сизге мыкты продукттарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана колдонуучулар үчүн

ыңгайлуулукту бериш үчүн, сиз жөнүндө биз топтогон бардык маалыматты бириктиришибиз

мүмкүн.

Сиз аны түздөн-түз бөлүшөсүз

https://edps.europa.eu/data-protection/
https://ico.org.uk/
http://www.autocontrol.es/
https://www.dentalcare.com/


Сиз биздин веб-сайттарда же мобилдик колдонмолордо аккаунтту каттоодо, же болбосо телефон

аркылуу же имейл аркылуу өзүңүздүн маалыматты бизге бересиз. Биз сиздин аты-жөнүңүз, имейл

дарегиңиз же үй дарегиңиз, туулган күнүңүз, төлөм тууралуу маалымат, курагыңыз, жынысыңыз,

сиздин үй-бүлөдөгү адамдардын саны жана биз сизге биздин продукттар жана кызмат көрсөтүүлөр

жөнүндө маалыматты сизге кантип жөнөтүүнү каалай турганыңызды — мисалы, сиздин үй

дарегиңизге, имейл дарегиңизге же сизге билдирүү жөнөтүү менен алгыңыз келгенин сурашыбыз

мүмкүн.

Сиз вебсайттар жана электрондук почталар менен өз-ара катышасыз

Биз сиз биздин сайттарга киргенде, биздин жарнаманы караганда же биздин продукттарды же

кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланганда маалыматты автоматтык түрдө топтой турган технологияны

пайдаланышыбыз мүмкүн. Мисалы, биз сиз кандай браузерди жана операциялык системаны

пайдалана турганыңызды, сиздин IP-даректи, сиз кирген веб беттерди, сиз баскан шилтемелерди

же сиз бизден барган катты ачканыңызды же ачпаганыңызды бизге билдирүү үчүн күкүмдөрдү

(сиздин компьютердин браузеринде сакталуучу кичинекей файл) пайдаланабыз.

Сиз мобилдик колдонмолорду жана башка түзмөктөрдү пайдаланасыз

Сизге мыкты өз ара аракеттенүүнү камсыздоо үчүн сиз биздин мобилдик тиркемелерди же сиздин

үйдө «акылдуу» түзмөктөрдү пайдаланганда, телефонуңуздан малыматты топтой турган

технологияны пайдаланышыбыз мүмкүн. Сиз колдонмону жүктөөдө же Интернетке кошулган

түзмөктөрдү орнотууда муну жасоого макулдук бересиз. Бул маалымат өзүнө сиздин мобилдик

телефондун же башка түзмөктүн жарнама аныктагычын, сиздин телефондун операциялык

системасы тууралуу, сиз колдонмону же түзмөктү кантип пайдаланып жатканыңыз жөнүндө жана

сиздин физикалык жайгашкан ордуңуз жөнүндө маалыматты камтышы мүмкүн. Сиз өзүңүздүн

телефонго же түзмөккө калкыма кабарлоону аласыз, ал бизге сиздин так жайгашкан ордуңузду

билүүбүзгө шарт түзүп, сизге кабыл алуу же четке кагуу мүмкүнчүлүгүн берет (сиз кайда

турганыңызды же сиз кайсы жактан Интернетке кирүү мүмкүндүгүн алып жатканыңызды так билүү).

Сиз өнөктөштөр же үчүнчү тараптар менен байланышасыз

Биз башка компаниялар бөлүшкөн же бизге саткан маалыматты ала алабыз. Мисалы, сиз, балким,

байланыш кызматына же лоялдуулук үчүн упай эсептөө программасына катталганда, башка

компания биз менен сиздин өздүк маалыматты бөлүшүүсүнө макулдук бергенсиз. Ошондой эле биз

сиз билгендей, баары көрө ала турган орундардан, мисалы, Интернеттеги жарыялоолордон,

блогдогу жазуулардан, видео же социалдык тармактар сайттарынан маалымат топтойбуз. Ошондой

эле биз жалпы жеткиликтүү берилме базаларынан (жергиликтүү колдонула турган мыйзамдарды

эске салып) же аларды пайдаланууга карата сиз берген макулдук менен алынган сиз жөнүндө

маалыматты топтоо же агрегаттоо менен алектенген башка компаниялардан маалыматты ала

алабыз. Бул сиздин кирешенин деңгээли, курагыңыз, жынысыңыз, сиздин үй-бүлөдөгү адамдардын

саны жана сиз Интернеттен же сиздин райондогу дүкөндөн сатып алган продукттар жөнүндө

маалымат болушу мүмкүн.

Дайындарды колдонуубуздун жалпы жолдору



Биз өз максатыбызга жетүү — күн сайын дүйнө жүзү боюнча сиз сыяктуу адамдардын жашоосун

жакшыртуу үчүн сиздин маалыматты пайдаланабыз.

Мисалы, биз маалыматыңызды төмөндөгү үчүн колдонобуз:

• Сиз үчүн кызматтарды аткарабыз

• Биздин ар кандай маркетинг программаларыбызда жана веб-сайттарда сизди идентификациялоо

жана аутентификациялоо

• Маалымат берүү жөнүндө биздин суроолорго же суроо-талаптарга жооп бериңиз

• Кардарларды тейлөөнү камсыздоо

• Транзакциялык билдирүүлөрдү жөнөтүү (мисалы, эсептен көчүрмөлөр же ырастоолор)

• Маркетингдик билдирүүлөрдү, сурамжылоолорду жана чакырууларды жөнөтүңүз

• Сиз бизден сатып алган товарларга төлөмдү иштеп чыгуу

• Кайтарып берүүлөрдү жана жыйымдарды иштеп чыгуу жана берүү

• Сиз сураган өнүмдөрдү же үлгүлөрдү жөнөтүү

• Сиздин сайтты же P&G тиркемелерин жөндөөлөрдү башкарууга жардам берүү

• Биздин сынактарга же утуштарга катышууга уруксат берүү

• Биз менен социалдык тармактарда баарлашыңыз

• Сиздин кызыгууларды жана артыкчылыктарды жакшы түшүнүү жана сизге жана башка адамдарга

актуалдуу сунуштарды жана билдирүүлөрдү берүү

• Сизге тиешелүү жарнамалар менен кызмат кылып, башкаларга окшош аудитория аркылуу

тиешелүү жарнамалар менен кызмат кылыңыз. Мисалы, АКШдагы кир жуугуч каражаттарды сатуу

боюнча электрондук почта каттарыңызга катталсаңыз, биз Франциядагы Facebook’тагы

электрондук почта дарегиңизди жүктөп, ал жакта Facebook’ка ылайык, сизге "окшош"

кардарларды табышыбыз мүмкүн, ошондуктан биз аларга Facebook’та жарнама көрсөтө алабыз.

Ошондой эле биз төмөнкүдөй ички ишкердик максаттар үчүн сиздин маалыматты колдонобуз:

• Сапатты контролдоо, окутуу жана аналитика

• Техникалык тейлөө жана коопсуздукту текшерүү

• Системалык администрациялоо жана технологияларды башкаруу, анын ичинде биздин веб-

сайттарды жана тиркемелерди оптималдаштыруу



• Коопсуздук максаттары, анын ичинде коркунучтарды аныктоо жана арам ойлуу же алдамчылык

иш-аракеттерден коргоо

• Жазууларды жана керектөөчүлөр менен өз ара аракеттенүү аудитин жүргүзүү, анын ичинде

журналдар жана транзакциялар жөнүндө маалыматтын бир бөлүгү катары жүргүзүлгөн

жазууларды жүргүзүү

• Тобокелдиктерди башкаруу, аудит, иликтөө, отчеттуулук жана башка юридикалык себептер жана

шайкештик себептери

Ошондой эле биз сизди жакшы түшүнүү үчүн сиздин жеке маалыматты колдонобуз, анын ичинде:

• Ички изилдөө үчүн

• Биздин керектөөчүлөргө жаккан өнүмдөрдү, кызмат көрсөтүүлөрдү жана программаларды иштеп

чыгуу

• Потенциалдуу керектөөчүлөрдү аныктоо үчүн

Ошондой эле биз биздин финансылык өбөлгөлөрдү, сыйлыктарды, арзандатууларды (мисалы, баа

же тейлөө купондору) жана лоялдуулук программаларын (жалпысынан «Сый акы программалары»)

администрациялоо жана колдоо үчүн сиздин маалыматты, анын ичинде үчүнчү тарап берген

маалыматты (мисалы, «Досуңду чакыр» программасы) чогултабыз жана колдонобуз. Сиз бул

программаларда берген маалыматты сиздин өздүгүңүздү текшерүү, уникалдуу сыйлыктарды

сунуштоо, сиздин программанын статусун көзөмөлдөө үчүн жана программалык упайларды

өнүмдөргө, жарнама материалдарына, окуу семинарларына жана башка предметтерге

алмаштырууну жеңилдетүү үчүн колдонобуз. Эгерде сиз биздин каалаган сыйлык программабызга

катышууга макулдук берсеңиз, сиз бул макулдукту ушул Купуялуулук саясатында көрсөтүлгөн

байланыш маалыматын колдонуп, биз менен байланышып же колдонулган сыйлык

программасынын жоболорунда жана шарттарында берилген нускамаларга ылайык, каалаган убакта

артка кайтарып алсаңыз болот. Биз сыйлык программаларыбыздын катышуучуларынан алынган же

алар менен байланыштуу маалыматты ушул Купуялуулук саясатында берилген бардык башка

максаттар үчүн же бардык башка жол менен колдоно алабыз. Калифорниянын керектөөчүлөрдүн

купуялуулугу жөнүндө мыйзамына («CCPA») ылайык бонустук программалар үчүн сиздин жеке

маалыматтын баалуулугун кантип эсептей турганыбыз жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн бул

жерди басыңыз.

Cookie файлдарын кантип колдонобуз

Cookie файлдары — бул веб-баракчаны кароодо сиздин компьютерге жөнөтүлө турган чакан

файлдар. Аларда сиз кирген веб-сайттар менен кантип өз ара аракеттене турганыңыз жөнүндө

пайдалуу маалымат сакталган. Cookie файлдары сиздин компьютерде же түзүлүштө же сиздин

файлдарда сакталган маалыматты чогултпайт. Cookie файлдары сизди инсан катары түз

идентификациялай ала турган эч кандай маалыматты камтыбайт. Cookie файлдары сиздин

компьютерди жана түзүлүштү мисалы, John E. Smith түрүндө эмес, кокустан дайындалган сандар

жана тамгалар түрүндө гана көрсөтөт (мисалы, cookie файлынын идентификатору ABC12345). 



Биз төмөндөгү бир катар себептерден улам куки пайдаланабыз:

• сизге тиешелүү жарнаманы берүү үчүн

• сиз P&G контенти менен кантип өз ара аракеттене турганыңыз жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн

• биздин сайттарга киргенде тажрыйбаңузды жакшыртууга жардам бериңиз

• тил же регион сыяктуу сиздин каалоолорду эстөө, ошондуктан сизге кирген сайын веб-сайтты

тескөөнүн кереги жок

• каталарды аныктоо жана аларды каталарды аныктоо жана аларды жоюу

• биздин сайттар канчалык жакшы иштеп жатканын талдоо

Биз колдонгон cookie файлдарынын түрү:

Өтө зарылдар Бул cookie файлдары баракчанын жүктөлүшүнө мүмкүндүк берет же аларсыз

баракча иштебей турган, айрым маанилүү функцияларды берет (б.а. сиздин маалыматтарды сатып

алуулар себетинде сактоо).

Туруктуу cookie файлдары  Бул cookie файлдар сиз сайттарга кайра кайтканда эмнени каалай

турганыңызды эстеп калуусуна шарт түзөт. Мисалы, эгер сиз биринчи кирүүдө сиз сайтты француз

тилинде окууну чечсеңиз, кийинки кайтканда сайт автоматтык түрдө француз тилинде

чагылдырылат. Ар бир жолу тилди тандоо зарылчылыгынын жоктугу аны сиз үчүн кыйла ыңгайлуу,

натыйжалуу кылат.

Жарнама cookie файлдары Бул cookie файлдары сизде кандай кызыгуулар бар экенин билүү үчүн

пайдаланылышы мүмкүн, мисалы, сиз кирген веб-сайттардын жана сиз сатып алган продукттардын

негизинде болот. Ошондой эле бул бизге сиздин курагыңыз, үй-бүлөлүк абалыңыз жана сизде канча

бала бар экени сыяктуу, сиз жөнүндө тыянак жасоого жардам берет. Бул берилмелер бизге сизге

жагып же керек боло турган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө кулактандырууларды

сизге жөнөтүүгө шарт түзөт. Ошондой эле бул бизге бир эле кулактандырууну көрсөтүүлөрдүн

санын чектөө мүмкүнчүлүгүн берет.

Аналитикалык cookie файлдары Бул cookie файлдары бизге веб-сайттарыбыз кандай иштеп

жатканын билдирип турат. Көпчүлүк учурларда биздин сайттардын натыйжалуулугуна мониторинг

жүргүзүү үчүн Google Analytics cookie файлдарын пайдаланабыз. Биздин сайтка сиздин кирүүңүз

тууралуу Google Analytics топтогон маалыматты пайдалануу жана берүү жөндөмдүүлүгүбүз Google

Analytics Колдонуу шарттары жана Google Купуялык саясаты менен чектелген.

Сиз кукилерди кантип башкара аласыз

Сиз өзүңүздүн браузерди ал бардык cookie файлдарынан баш тарткандай же сиздин компьютерге

cookie файлдары жөнөтүлүп жатканын көрсөтүп тургандай тескей аласыз. Бирок, бул биздин

сайттардын же кызматтардын нормалдуу иштөөсүнө тоскоолдук кылышы мүмкүн. Ошондой эле сиз

өзүңүздүн браузерди сиз кароону аяктаган ар бир жолу cookie файлдарын өчүрүүгө тескей аласыз.

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


Биз кызыкчылыкка негизделген жарнамалоону кантип пайдаланабыз

Сиз биздин өнөктөштөрдүн сайттарына киргенде, биз сизге сиз көргүңүз келгендей туюлган

жарнама же башка контентти көрсөтүшүбүз мүмкүн. Мисалы, эгер биз сиздин балдар кийимдери же

мектеп шаймандары сатыла турган сайттарга киргениңизди байкасак, сиз Tide® кир жуугуч

порошогунун жарнамасын алышыңыз мүмкүн. Бул маалыматка ылайык, биз сиздин балдарыңыз бар

жана ага ылайык алар кир жуу үчүн күчтүү каражатка кызыкдар болушу мүмкүн деген бүтүмгө

келебиз. Ошентип, сизге пайдалуу боло турган биздин продукттар жөнүндө тиешелүү

берилмелерди сизге жөнөтүүнү ниет кылабыз.

Биз окшош нерсеге кызыккан керектөөчүлөр тобунан үйрөнөбүз Биз сизди бирдей

кызыкчылыктарды көрсөткөн керектөөчүлөр тобуна киргизишибиз мүмкүн. Мисалы, эгер биз сиз

онлайн түрүндө сакал алгычты сатып алсаңыз, сизди «сакал алгычты жактыргандар» тобуна

киргизебиз же эгер биз сиз онлайн-купондорду пайдаланып жатканыңызды же арзандатууларды

же сатып түгөтүүлөрдү издегениңизди байкасак, сиз «пайдалуу сатып алуулар сатып алуучусу»

болуп калышыңыз мүмкүн. Биз сиз тууралуу бул нерселерди сиз веб-беттерди, шилтемелерди

карап жатканда, сиз пайдаланган мобилдик колдонмолорду же сиз караган биздин фирмалык

электрондук каттарды жана электрондук каттарда шилтемелерди басканда байкап калабыз.

Интернетте жана/же автономдуу режимде бирдей аракеттенген керектөөчүлөр тобунун жалпы

тенденциялары, адаттары же мүнөздөмөлөрү жөнүндө сиздин билүүңүзгө жардам берүү үчүн, биз

cookie файлдарын жана түзмөктөрдүн идентификаторлорун бириктиребиз. Муну жасоо менен

топтогуларга «окшош» көптөгөн башкаларды таап жана тейлейбиз жана аларга биздин

пикирибизде, актуалдуу жана пайдалуу боло турган продукттардын сунуштарын жана

берилмелерди жөнөтө алабыз.

Биз башка маалыматты cookie файлыңыз жана түзмөктөрдүн идентификаторлоруна

байланыштырабыз Сиздин cookie файлдарыңыз жана түзмөктөрдүн идентификаторлору сиз

автономдуу режимде сатып алган продукттар жөнүндө маалымат же сиз биздин сайттарда

аккаунттарын түзүүдө түздөн-түз бере турган маалымат сыяктуу башка маалымат менен

толукталышы мүмкүн. Эреже болгондой, биз муну сизди жеке идентификациялабаш үчүн жасайбыз.

Мисалы, биз бул адамдын сайтка кирүүсүнүн, анын курагынын, жынысынын жана сатып алуучулук

адаттарынын негизинде ABC12345 cookie файлынын идентификатору сакал алгычты

жактыргандардын тобуна таандык экенин биле алмакпыз, бирок биз бул адамдын аты-жөнүн же

анын дарегин же аны адам катары идентификациялай турган башка маалыматты билбейбиз. Эгер

биз качандыр бир сиздин cookie файлдарды же түзмөк жөнүндө маалыматты жеке

идентификациялоону кааласак (веб-беттерди жана тиркемелерди кароо таржымалы), биз дайыма

алгач сизден бул тууралуу сурайбыз.

Биз сизди бардык компьютерлериңиз, планшеттериңиз, телефондоруңуз жана башка

түзмөктөрүңүз аркылуу таанышыбыз мүмкүн Биз ABC12345 cookie файлынын идентификатору

EFG15647 түзмөк идентификатору бар мобилдик телефонго ээлик кылган адамга же үй чарбасына

кошулган компьютерге таандык экенин биле алабыз. Бул сиз өзүңүздүн ноутбукта жалаяк шымды

издеп, биз демөөрчүлүк кылган Google издөө жыйынтыктарына шилтемени басып, ал эми кийин

өзүңүздүн мобилдик телефондо биздин Pampers® маркасындагы жалаяк шымдардын жарнамасын

көрө алаарыңызды түшүндүрөт. Биз бир эле адам компьютерге жана телефонго ээлик кылаарын

болжолдоп же тыянак жасай алабыз, анткени, мисалы, алар күн сайын бир эле убакта бир эле WiFi

тармагына кошулат. Адам же үй чарбасы кандай түзмөктөрдү пайдаланып жатканын түшүнүү бизге

сиздин бардык түзмөктөрдө бир эле кулактандырууну көрүүнүн санын чектөөгө жардам берет. Бул



маанилүү, анткени мындай жол менен сиз бир эле кулактандыруу менен спам жөнөтүп

жатканыбызга кыжырданбайсыз жана биз мындай кайталанган кулактандыруулар үчүн төлөбөйбүз.

Даректелүүчү Медия Бизге жеке колдомолоруңузду сайттарыбыз же жаратмаларыңыз аркылуу

бергениңизде, биз ошол колдомолорду шифрлөө аркылуу же анын ордуна өздүк билдиргичти сизге

жагышы мүмкүн деп ойлогон жарнамаларды көрсөтүүгө колдонобуз. Биз муну email дарегиңиздин,

телефон номериңиздин же болбосо базарыңызга тиешелүү болгону үчүн жана бизге, же

мейкиндик-талаа берген (мис., Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ж.б.) сыяктуу платформага сиз

бериши мүмкүн мобилдик жарнактын IDсин көп учурда шифрленген нускасын түшүрүү аркылуу

аткарабыз. Биз ошол эле колдомолорду ачык интернет деп аталган мейкиндик аркылуу

жарнамаларды көрсөтүү үчүн колдонобуз. Бул – онлайн аукционунда катышып, өзүнүн жарнама

такоолдорун чыгарган сайттарда же жаратмаларда же санариптик сыналгы сыяктуу башка

жерлерде тиешелүү жаранамаларды бизден көрө алаарыңызды билдирет.

Өздөштүрүлгөн Окшоштук Биздин сайттардын айрымдары Коомдук Медия Платформалары

өзүнүн жарнама берүүчүлөрүнө сунуштаган Өздөштүрүлгөн Окшоштуктун өзгөчөлүктөрүн

колдонушат (Мисалы,Facebook’тун Өздөштүрүлгөн Окшоштугу, TikTok’тун Өздөштүрүлгөн

Окшоштугу жана б.у.с.).  Өздөштүрүлгөн Окшоштук аркылуу биз хэштелген форматта шифрленген

сайтыбыздын форманын талааларына киргизген айрым маалыматты (мисалы, атыңыз, электрондук

почта дарегиңиз жана телефон номериңиз — алар эч кандай талуу же өзгөчө категориянын

колдомолору эмес) Коомдук Медия Платформасына жиберебиз, же болбосо Коомдук Медия

Платформанын Пиксели ал колдомолорду сизди браузериңиздин кукилери же түзмөктүн IDси

менен чырмоо максатта жардам берүүгө шифрлеп, автоматтуу түрдө тартып алат. Биз муну

тийиштүү Коомдук Медия платформаларында жарнамалообузду мыктап мээлөөгө жана

натыйжалуулугун ченөө үчүн жасайбыз. Дал жол аркылуу биз сизге учурдагы Коомдук Медия

Платформасында жарнама көрсөткөнүбүздө, сиз аны чыкылдатып, биздин сайтка келип, бир нерсе

сатып алганыңызды же жокпу, жана ошентип бизге алдагы Коомдук Медия Платформасында

жарнамаларды сатып алууну улантууга зарылчылыгы барбу-жокпу ошону биле алабыз.

Биз колдоно алган башка технологиялар

Жакындаганга негизделген сигналдар Ката кабарлоолору, сиз өзүңүздүн телефонго орноткон

мобилдик колдонмолорго карата, өтө кыска аралыкка бир багыттуу сигналдарды жөнөтөт, мисалы,

сиз дүкөн аркылуу өтүп баратканда, сизге сатууга кандай продукттар түшкөнү жөнүндө билдирүү

үчүн жөнөтүшөт. Ката кабарлоолору сиз өтө жакын жеткенде жана сиз белгилүү ката кабарлоолор

менен байланыштуу мобилдик колдонмолорго макулдукту бергенден кийин түзмөгүңүз менен

баарлашат. Өз кезегинде, колдонмолор сизге жарнаманы жана сиз үчүн сунуштарды тескөөгө

жардам берүү үчүн, сизге жайгашкан орун жөнүндө маалыматты бериши мүмкүн. Мисалы, сиз

супермаркетте териге кам көрүү боюнча бөлүмдө маяк менен жакын турганда, биз сизге 4 АКШ

долларына купонду жөнөтө алабыз.

Пикселдер Бул веб-баракчаларга киргизилген, бирок көрүнбөгөн кичинекей объекттер. Алар

ошондой эле «тег», «веб-ката» же «пикселдик гифкалар» деп аталышат Биз пикселдерди сиздин

компьютерге cookie файлдарды жеткирүү, сиздин веб-сайттын активдүүлүгүн текшерүү, биздин

сайттарга кирүүнү жеңилдетүү үчүн жана интернет-маркетинг үчүн пайдаланабыз. Сиз аларды ачып

жатканыңызды жана аларда аракеттенип жатканыңызды аныктоо үчүн, биздин имейл аркылуу

жарнама билдирүүлөрүбүзгө же маалыматтык бюллетендерге пикселдерди кошуңуз.

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


Мобилдик түзмөктөрдүн идентификаторлору жана SDKлар Биз cookie-файлдар Интернетте

топтогонго окшош берилмелерди топтоо үчүн биздин мобилдик тиркемелерде программалык

кодду пайдаланабыз. Бул сиздин мобилдик телефондун идентификатору (iOS IDFA жана Android

жарнамасынын идентификатору) жана сиз биздин тиркемелерди кандай пайдаланып жатканыңыз

сыяктуу маалымат болот. Cookie файлдары сыяктуу эле, биздин колдонмолорун пайдаланууда биз

автоматтык түрдө топтогон түзмөк жөнүндө маалымат эч качан сизди инсан катары

идентификациялабайт. Биз мобилдик түзмөктөрү мисалы, Джон Э. Смит катары эмес, кокустан

дайындалган сандар жана тамгалар катары гана билебиз (мисалы, EFG4567 жарнама

идентификатору).

Так жайгашкан жериңиз Сиз биздин мобилдик колдонмолорду пайдаланып жатканда, глобалдык

позициялоо системаларынын координаттары (GPS) (узундук жана кеңдик) сыяктуу нерселерден

сиздин так жайгашкан ордуңуз жөнүндө маалыматты ала алабыз. Сиз дайыма аны кабыл алуу же

четке кагуу өтүнүчү менен өзүңүздүн телефонго же түмөккө калкыма кабарлоону аласыз, бул бизге

сиз дүйнөнүн кайсы жеринде жүргөнүңүздү так билүү мүмкүнчүлүгүн берет. Сиз кеңири шаарда,

почта индексинде же провинцияда жүргөнүңүздү билүү үчүн, дайыма эле сиздин макулдукту

сурабай турганыбызды түшүнүшүңүз керек. Мисалы, эгер биз Манилде, Филиппиндерде

жүргөнүңүздү гана билсек, биз муну так орун деп эсептебейбиз.

Сайт жана колдонмолор мазмуну

Плагиндер Биздин веб-сайттар башка компаниялардын, мисалы, социалдык тармактардын

плагиндерин камтышы мүмкүн. Плагиндин мисалы Facebook тармагынын «Жакты» баскычы болуп

саналат. Бул плагиндер маалыматты (мисалы, сиз кирген баракчанын URL-дареги) чогултуп жана

аны кайра аларды түзгөн компанияга жөнөтүшү мүмкүн. Сиз плагинди баспасаңыз дагы, бул болушу

мүмкүн. Бул плагиндер алар биздин сайттарда пайда болсо дагы, купуялуулук саясаты жана аларды

түзгөн компаниянын шарттары менен жөнгө салынат. Биз бул маалыматтарды чогултуу жана берүү

максатында ЕЭАда жана УБда биздин сайттар үчүн бул маалыматтардын контроллеру катары

чыгабыз. Эгерде сиз Европа экономикалык зонасында («ЕЭА») же УБда («Улуу Британия»)

жашасаңыз, сизде жеке маалыматтарга карата, анын ичинде бизде сиз тууралуу болгон жеке

маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүнө, ага өзгөртүүлөрдү же жаңыртууларду киргизүүгө карата

белгилүү укуктар бар, бизге бул маалыматтарды өчүрүүнү же бул маалыматтын көчүрмөсүн алууну

маалымдаңыз.

Кирүүлөр Биздин веб-сайттар сизге өз эсептик жазууңузду пайдалануу менен башка компаниянын

системасына кирүүңүзгө уруксат бере алат, мисалы, «Facebook аркылуу кирүү» Сиз муну кылганда,

бизде сиз аккаунтуңуздан алууга макулдук берген маалыматка гана жетүү мүмкүндүгү болот.

Колдонуучулар мазмуну Биздин айрым сайттар жана тиркемелер сизге сынактар, блогдор, видео

жана башка функциялар үчүн өздүк контентти жүктөө мүмкүнчүлүгүн берет. Эсиңизде болсун, сиз

жөнөткөн же жарыялаган бардык маалымат жалпы жеткиликтүү болуп калат. Башкалар сиз биздин

сайттарга жана колдонмолорго жөнөткөн контентти кантип пайдаланары бизге көз каранды эмес.

Биз бул купуялык саясатын, мыйзамды же жеке купуялыгыңызды жана коопсуздугуңузду бузган

мындай пайдалануу үчүн жоопкерчилик тартпайбыз.

Шилтемелер P&G сайттары бизге көз каранды эмес башка сайттарга шилтемелерди камтышы

мүмкүн. Бул сайттар биздин эмес, алардын жеке саясаттары жана шарттары менен жөнгө салынат.



Дайындарды кантип бөлүшөбүз

Биз жеке маалыматтарыңызды бөлүшүү ишкердигинде эмеспиз жана мындай

аракетти купуялыгыңыз корголгон бойдон, абдан чектелген жагдайларда гана

аткарабыз.

Макул болгонуңузда

Эгер бизде макулдугуңуз болсо, тандалма өнөктөштөр сизге биздин пикирибизде, сизди кызыктыра

ала турган, продукттар же кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө сунуштарды, жарнама акцияларын же

кулактандырууларды жөнөтүшү үчүн, биз сиздин маалыматты аларга бере алабыз. Мисалы,

Pampers® сыяктуу биздин жалаяк шым бренддерибизден P&G электрондук каттарын алган адамдар

башка компаниялар даярдаган балдар аралашмасы жөнүндө маалыматты алууга макулдугун

бериши мүмкүн.

Онлайн платформалар жана жарнак технологиялары менен алектешкен

компаниялары

Биздин вебсайттар жана колдонмолор уникалдуу идентификаторлорду, болжолдуу жана алынган

маалыматты, онлайн жана техникалык маалыматты жана геолокация дайындарын онлайн

платформалар жана жарнак технологиялары компаниялары менен бөлүшүп, сизге тиешелүү

жарнактарды жана сунуштарды сунуштоого жардам берет.   Биз дайыма макулдукту жана/же баш

тартууну камтышы мүмкүн болгон мыйзамдык талаптарды аткарууну камсыздайбыз. Биз акчалай

компенсацияга алмашып P&G чегинен тышкары маркетологдорго сиздин жеке маалыматты

сатпайбыз. Эгерде сиз Калифорниянын тургуну болсоңуз, кошумча маалымат алуу үчүн төмөндөгү

купуялык саясатынын Калифорниянын керектөөчүлөрдүн купуялыгына болгон укуктарын караңыз.

Кызмат камсыздоочулар

Биз сиздин маалыматты бизге бизнес жүргүзүүгө, анын ичинде сайттарыбызды жайгаштырууга,

сизге биздин электрондук каттарыбызды жана маркетингдик билдирүүлөрүбүздү жеткирип

берүүгө, биз чогулткан маалыматтарды талдоого, сатуулар атрибуциясына байланыштуу жардам

берген, кызмат көрсөтүүнү жеткирүүчүлөр менен бөлүшө алабыз (мисалы, биз сизге платформа

сайтында кулактандырууну көрсөткөнүбүздү, андан кийин бизден өнүмдү сатып алганыңызды

билүү үчүн) жана сиз сураган өнүмдөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү сизге жөнөтөбүз. Ошондой

эле биз сиздин маалыматты маалыматтык технологиялар жана коопсуздук менен алектенген

юристтерге, аудиторлорго, консультанттарга, компанияларга жана бизге кызмат көрсөткөн башка

адамдарга беребиз. Биз өзүбүз сурап жаткан милдеттерди аткаруу үчүн гана бул компанияларга

керек болгон жеке маалыматты беребиз. Алар биз сыяктуу эле сиздин маалыматты коргоого

милдеттүү жана биз аны бизге кызматты камсыз кылуудан кандайдыр бир башка максаттар үчүн

бөлүшпөйбүз. Ушул купуялуулук саясатын акыркы жаңыртууга чейин 12 ай аралыгында жогорудагы «

Биз топтогон дайындардын түрлөрү » бөлүмүндө саналган бардык категориялардын ичинен

маалыматтарды бизнес жүргүзүү өзгөчөлүгүнө жараша ишкердик максаттарында үчүнчү жактарга

ачыкка чыгара алдык.



Сатып алуулар үчүн төлөмдөр

Биздин айрым сайттар аркылуу жүргүзүлгөн сатып алуулар үчүн төлөмдөр үчүнчү жактын

сатуучусунун онлайн төлөм системасын колдонуу менен аяктайт.  P&G компаниясы сатып алуулар

үчүн берилген насыя картаңыздын маалыматын көрө албайт жана ушул үчүнчү жактардын

тутумдары аркылуу сатып алуулардын бир бөлүгү катары насыя картаңыздын маалыматын

сактабайт же ачыкка чыгарбайт. Сиздин онлайн төлөм тутумубузга берген жеке же каржылык

маалыматыңыз үчүнчү жактын купуялуулук саясатына жана колдонуу шарттарына жооп берет жана

жеке же каржылык маалыматты берүүдөн мурун, ушул саясатты карап чыгууну сунуштайбыз. P&G

учурда PayPal жана Braintree кызматтарын биздин үчүнчү тараптын электрондук соода

платформалары катары колдонот. 

Юридикалык жана окшош себептер

Эгер сиз өздүк маалыматыңызды бөлүшкөн соода маркасы же биздин ишканалардын бири башка

компанияга сатылса, сиздин маалымат бул компанияга берилет. Натыйжада, эгер сиз брендге же

жаңы компанияга аны өчүрүүнү каалай турганыңызды билдирбесеңиз, сиздин эсептик жазуу жана

андагы өздүк маалымат өчүрүлбөйт. Ошондой эле биз сиздин маалыматты сиздин укуктарды жана

менчикти коргоодо бизге жардам берген компанияларга же бул мыйзам боюнча талап кылынганда

же мамлекеттик органдарга беришибиз мүмкүн.

Биз топтогон дайындардын түрлөрү

Дүйнө жүзү боюнча көптөгөн өнүмдөргө жана ишканаларга ээ болгон ири компания

катары, бардык биздин кардарларды мыкты тейлөө үчүн, маалыматтардын

төмөндөгү түрлөрүн чогултабыз

Бул биз чогулткан бардык мүмкүн болгон дайындардын түрлөрүнүн толук тизмеси экенин жана бул

түрлөрдүн көпчүлүгү сизге дээрлик колдонулбай турганын эске алыңыз. Эгерде бизде сиз тууралуу

кандай маалыматтар бар экенин билгиңиз келсе, сураңыз

Биз демейде эмнелерди топтойбуз

Байланыш Маалыматы Бул категориядагы маалымат элементтерине ысымдар (анын ичинде лакап

аттар жана мурунку ысымдар), наамдар, почта дареги, электрондук почта дареги, телефон/мобилдик

номер жана байланышкан адамдар үчүн байланыш маалыматтары (мисалы, аккаунтуңуздун

ыйгарым укуктуу колдонуучулары) кирет.

Жалпы демография жана психография Бул категориядагы маалымат элементтерине жаш

өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары кирет, мисалы, жаш курагы, үй-бүлөлүк абалы, дүкөндөгү

артыкчылыктар, сүйлөгөн тилдер, лоялдуулук жана сыйлык программасынын маалыматтары, үй-

бүлөлүк демографиялык маалыматтар, социалдык медиа платформаларындагы маалыматтар,

билим жана кесиптик маалымат, хоббилер жана үчүнчү жактардын кызыкчылыктары жана ыкка

умтулуу баллдары (сатып алуу, турмуштук окуяны баштан өткөрүү ж.б.).

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


Транзакция жана коммерциялык маалымат Ушул категориядагы маалымат элементтерине

кардарлардын эсеби жөнүндө маалыматтар, квалификациялык маалыматтар, сатып алуу

таржымалы жана ага байланыштуу жазуулар (кирешелер, продукттун тейлөө каттоолору, төлөмдөр,

насыялар ж.б.), өнүмдөрдү жана колдонмолорду жүктөө жана сатып алуу менен байланышкан

жазуулар, биометрикалык эмес маалыматтар топтолот, керектөөчүнүн аутентификациясы

(сырсөздөр, аккаунттун коопсуздугу боюнча суроолор), кардарларды тейлөө жазуулары.

Уникалдуу идентификаторлор жана аккаунттардын чоо-жайлары Бул категориядагы

маалыматтар элементтерине уникалдуу ID номери (мисалы, кардардын номери, эсеп номери,

жазылуу номери, сыйлык программасынын номери), тутумдун идентификаторлору (колдонуучунун

аты же онлайн далдаштырма маалыматтары менен бирге), түзмөктүн жарнамачылары, жарнама

идентификатору жана IP дареги кирет.

Онлайн жана техникалык маалымат Бул интернетти жана башка электрондук тармак

активдүүлүгүнүн маалыматтарын камтыйт. Ушул категориядагы дайындар элементтери

төмөндөгүлөрдү камтыйт: IP дареги, MAC дареги, SSID же башка түзмөк идентификаторлору же

туруктуу идентификаторлор, колдонуучунун онлайн идентификатору, шифрленген сырсөз,

түзмөктүн мүнөздөмөлөрү (мисалы, браузер жөнүндө маалымат), веб-сервер журналдары,

колдонмо журналдары, маалыматтарды серептөө, маалыматтарды көрүү (ТВ, агым), вебсайт жана

колдонмону колдонуу, биринчи тараптын кукилери, үчүнчү тараптын кукилери, флеш-кукилер,

Silverlight кукилери, веб-маяк, ачык GIF жана пиксел тэгдери.

Колдонулган маалымат Бул бөлүмдө келтирилген башка маалыматтардан алынган маалыматты

камтыйт. Биз өз ара мамилебизди жана транзакциялык маалыматты талдоо менен болжолдонгон

жана алынган маалымат элементтерин түзөбүз. Бул категориядагы маалымат элементтери ички

аналитикалык программалар тарабынан түзүлгөн жактуулукту, атрибуттарды жана/же упайларды

камтыйт.

Биз кээде эмнелерди топтойбуз

Так геожайгашуу Бул категориядагы маалымат элементтери так жайгашкан жерди камтыйт

(мисалы, кеңдик/узундук же айрым учурларда IP дарек).

Ден-соолукка байланыштуу маалымат Бул кантип чогултулганы тууралуу дайындар элементтери

төмөндөгүлөрдү камтыйт:

•   Керектөөчү программалардан алынган маалымат

• Ден-соолук жана симптомдор жөнүндө жалпы маалымат

•  Кош бойлуулукка байланыштуу маалымат, мисалы, төрөй турган убагы

• Сиздин маалымдуу макулдугуңузду берген керектөөчүлөрдүн изилдөө иштери

• Дене-бой же акыл-эс саламаттыгы, оорунун абалы, оорунун тарыхы же медициналык дарылоо

же диагнозу, алынган дары-дармектер жана ага байланыштуу маалыматтар



Финансылык маалыматтар Бул категориядагы маалымат элементтерине банк эсебинин номери

жана реквизиттери жана төлөм карталарынын маалыматтары кирет (мисалы, бренд менен түздөн-

түз сатып алууда же брендден насыя алганда).

Өкмөт тарабынан чыгарылган идентификациялык документтер  Бул категориядагы маалымат

элементтери мамлекеттик ID жана Салык ID’ни камтыйт (мисалы, биз ошол маалыматты чогултууга

милдеттүү болгон юрисдикциялардагы сынактын жеңүүчүлөрү үчүн).

Аудио-визуалдык маалыматтар Бул категориядагы маалымат элементтерине фотосүрөттөр, видео

сүрөттөр, видеобайкоо жазуулары, Call Center жазуулары жана чалууларды көзөмөлдөө жазуулары

жана үн почталары кирет (мисалы, изилдөө үчүн, биздин объектилерге барганда, же бизге

чалганда).

 Акылдуу түзмөктөр жана сенсордун маалыматтары  Бул категориядагы дайындар

элементтерине акылдуу шаймандардын жазуулары, IoT өнүмдөрү кирет (мисалы, Oral B

колдонмосуна туташтырылган тиш щеткасынан).

 Балдар жөнүндө маалыматтар  Бул категориядагы маалымат элементтери сизде балдардын

санын, балдарыңыздын жалаякшымдарынын өлчөмүн, алардын жынысын жана жашын камтышы

мүмкүн.

Биометрикалык маалымат Бул категориядагы маалымат элементтери бетти таануу жана

биометрикалык идентификаторуңуздун математикалык чагылдырылышын камтыйт, мисалы,

салыштыруу үчүн сакталган калыпты (мисалы, саламаттыкты сактоо тармагын изилдөө үчүн). Биз бул

биометрикалык колдомолорду адам менен биздин акыркы мамилелешүүдөн тартып үч жылдан

ашык, эгерде сот же башкаруу талаптарга көнүү максаттар менен же биздин укуктуу

кызыкчылыктарыбызды коргоого же жүзөгө ашырууга керек болбосо, кармабайбыз. Биз тобу менен

бул биометрикалык колдомолорду коопсуз сактоого жана, андай учур келгенде, түбөлүккө жок

кылууга же андан арылууга акылга сыйган тартиптерди көздөйбүз.

Балдар жана жеке дайындар

Биз Интернетте балдардан жеке маалыматты чогултууда бардык колдонуудагы маалыматтарды

коргоо жөнүндө мыйзамдарды сактайбыз. Мисалы, ЕЭЗда жана Улуу Британияда эгерде

жергиликтүү мыйзамдар менен кыйла төмөнкү курак каралбаса – мындай кенже курак 13 жаштан

төмөн болбогон шартта, биз бала үчүн ата-энелик жоопкерчиликти тартуучу адамдын макулдугу

жок, 16 жашка чейинки курактагы балдардан жеке маалыматты чогултпайбыз. Дал ушундай эле

АКШда биз 13 жаштан кичүү балдардын жеке маалыматтарын чогултууда ата-энесинин тастыкталган

макулдугун алабыз.

Маалыматтарыңыз кандайча коопсуз калат

Купуялыгыңыз маанилүү. Ошондуктан, биз муну жоготуудан, туура эмес

пайдалануудан же өзгөртүүдөн коргоо үчүн кадам алабыз



Биз сиздин өздүк маалыматыңызды урматтайбыз жана аны жоготуудан, туура эмес пайдалануудан

же өзгөртүүдөн коргоо үчүн чараларды көрөбүз. Зарыл болгондо бул кадамдар брандмауэрлер, кол

салууларды аныктоо жана алдын алуу системалары, уникалдуу жана татаал паролдор жана

шифрлөө сыяктуу техникалык чараларды камтышы мүмкүн. Ошондой эле биз маалыматты иштетүү

боюнча милдеттенмелерге персоналды окутуу, маалымат менен байланыштуу инциденттерди жана

тобокелдиктерди аныктоо, персоналдын сиздин өздүк маалыматка жетүү мүмкүндүгүн чектөө жана

физикалык коопсуздукту камсыздоо, анын ичинде пайдаланылбаган учурда документтерди

талаптагыдай коргоону камсыздоо сыяктуу уюштуруучулук жана физикалык чараларды

пайдаланабыз.

Эларалык өткөрүүлөр

Жеке берилмелерыңыз ал топтолгон өлкөдөн айырмаланган өлкөдө, анын ичинде Кошмо

Штаттарда берилиши, сакталышы жана иштетилиши мүмкүн. Мисалы, биз сиздин маалыматтарды

Кошмо Штаттардагы серверде сактай алабыз, анткени конкреттүү маалыматтар базасы ошол жакта

жайгашкан; жана бул маалыматтар сизде өнүмдүн үлгүсүн жөнөтүү үчүн, биздин маркетологдордун

бири Швейцариядан бул маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүн алганда кайрадан «берилиши» мүмкүн.

ЕЭА жана УБ дайындары үчүн, биз ЕЭА жана УБнын жөнгө салуучу органдары сиздин

берилмелерди коргоону камсыздоо үчүн алдын ала жактырышкан келишимдик коргоо чараларын

пайдалануу менен, P&G уюмдарынын ортосунда, ошондой эле P&G жана биздин кызмат

көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөрдүн ортосунда мындай берүүлөрдү ишке ашырабыз (контракттардын

типтүү жоболору деп аталган). Эгер сиз берүү жөнүндө макулдашуунун көчүрмөсүн алууну

кааласаңыз, биз менен байланышыңыз. ЕЭАга кирбеген өлкөлөрдөн жана УБдан алынган

маалыматтар үчүн сиздин макулдуктун негизинде же жергиликтүү мыйзамда талап кылынса,

биздин контракттардын негизинде мындай берүүнү жүзөгө ашырабыз.

Региондор боюнча маалыматты ачыкка чыгаруу

Калифорниянын керектөөчүлөрүнүн жеке жашоого кол тийбестик укуктары

Жеке маалыматты топтоо үчүн ишкердик жана коммерциялык максаттарда биз чогулткан жеке

маалыматтын категориялары жана жеке маалыматты биз бөлүшкөн үчүнчү жактардын категориясы

жөнүндө кошумча маалыматты алуу үчүн жогорудагы Маалыматты ачыкка чыгарууну караңыз.

Калифорниянын жашоочусу катары, биз акыркы 12 айда сиз тууралуу чогулткан жеке маалымат

жөнүндө төмөндөгү маалыматты 12 ай ичинде эки жолу сураганга укуктуусуз:

• биз сиз тууралуу чогулткан жеке маалыматтын категориялары жана конкреттүү фрагменттери;

• биз алардан жеке маалыматты чогулткан булактардын категориялары;

• биз жеке маалыматты чогулткан же саткан ишкердик же коммерциялык максат;

• биз жеке маалыматты бөлүшкөн үчүнчү жактардын категориялары; ошондой эле
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• биз саткан же ачыкка чыгарган, сиз жөнүндө жеке маалыматтын категориялары жана ишкердик

максатта биз бул маалыматты саткан же ачыкка чыгарган үчүнчү жактардын категориялары.

Мындан тышкары, бизден алынган айрым жеке маалыматтарды өчүрүүнү талап кылууга укугуңуз

бар. Бизге кайрылып, жалпыга ачык жарыялоо өтүнүчүн жөнөтүп, сиз жөнүндө болгон бардык

маалыматтарды көрө аласыз, каалаган убакта биз менен байланышып, жогоруда айтылгандай

маалыматты өчүрүп салууну суранабыз же (877) 701-0404 номерине чала аласыз. Сиздин

купуялуулукту коргоо жана коопсуздукту камсыздоо үчүн, сиздин жеке маалыматка жетүү

мүмкүндүгүн берүүдөн же өчүрүп салууга сиздин суроо-талапты кароодон мурда, биз сиздин

инсандыгыңызды текшерүү үчүн кадамдарды көрөбүз. Сиздин суроо-талапты алгандан кийин биз

сизге электрондук почта же кадимки почта аркылуу ырастоо формасын жөнөтөбүз. Суроо-талапты

толтуруу үчүн, ырастоо формасын алгандан кийин, ага жооп бериңиз. Сиздин инсандыгыңызды

ырастоо үчүн, биз сизден төмөндөгү маалыматтардын бирин берүүнү талап кыла алабыз: Аты,

электрондук почта дареги, почта дареги же туулган күнү. Мындан тышкары, эгерде сиз бизден

конкреттүү жеке маалыматты берүүнү сурасаңыз, биз сизден жеке маалымат суроо-талаптын

предмети болуп саналган керектөөчү экениңиз жөнүндө жалган күбөлүк үчүн жаза коркунучу

алдында арызга кол коюуну талап кылабыз.

Сураныч, сиздин сактаганыңыз биздин ички ишкердик максаттар үчүн талап кылынган же башкача

жол менен CCPA уруксат берген кырдаалдарда P&G жеке маалыматты өчүрө албай турганын

түшүнүңүз (мисалы, алдамчылыктын алдын алуу же мыйзамдарды сактоо). Мындай кырдаалда биз

сиздин маалыматты жазууларды сактоо программабызга ылайык сактайбыз жана сактоо мезгили

аяктаганда аны коопсуз өчүрөбүз.

Ошондой эле сиздин жеке маалыматты сатуудан баш тартууга укуктуусуз. Бул укукту пайдалануу

үчүн, биз менен байланышып же (877) 701-0404 телефону аркылуу бизге чалыңыз.

Биз ушул купуялуулук саясатын акыркы жаңыртуу датасына чейинки 12 айлык мезгилде CCPA’га

ылайык «сатууну» түшүндүргөн, сиздин маалыматты үчүнчү жактарга кантип бергенибиз жөнүндө

кошумча маалыматты алуу үчүн төмөндөгү диаграмманы караңыз. Биз 16 жаштан кичүү жашы жете

электердин жеке маалыматын атайын сатпайбыз.

Бонустук программаларды эсептөө CCPA ылайык сиз эмне үчүн мыйзам боюнча финансылык

өбөлгө программаларына же баадагы же кызмат көрсөтүүдөгү айырмаларга уруксат берилгени

жөнүндө маалыматты, анын ичинде (i) финансылык өбөлгөнү же баадагы же кызмат көрсөтүүдөгү

айырманы сунуштоо үчүн негизди түзгөн, сиздин жеке маалыматтын баалуулугун ак ниеттүү

баалоону, жана (ii) сизди жеке маалыматтын наркын эсептөө үчүн биз колдонгон методду

сүрөттөөнү алууга укуктуусуз. Эреже болгондой, биз жеке маалыматты акчалай же башка түрдө

баалабайбыз. Бирок, эгерде мыйзам боюнча биз сый акы программаларынын контекстинде мындай

наркты же баадагы же кызмат көрсөтүүдөгү айырмаларды ыйгарууга милдеттүү болсок, биз

чогулткан жана пайдаланган жеке маалыматты берилген арзандатуунун наркына барабар же

финансылык өбөлгө катары бааладык жана наркты эсептөө көбүнчө (i) чогултула турган жеке

маалыматтын категорияларын (мисалы, аты, электрондук почта дареги), (ii) мындай жеке

маалыматты биз үчүн берүү мүмкүнчүлүгүн жана биздин сый акы программаларыбызды, (iii)

арзандатуу менен сунушталган бааны, (iv) биздин сый акы программабызга катышкан

керектөөчүлөрдүн санын, жана (v) аларга карат сый акы программалары менен колдонулган өнүмдү

же кызмат көрсөтүүнү, же баадагы же кызмат көрсөтүүлөрдөгү айырмаларды камтыган практикалык

жана ак ниеттүү күч-аракеттерге негизделген. Ушул документте белгиленген наркты ачыкка чыгаруу

баш тартуу үчүн арналган эмес жана биздин кызматтык же ишкердик купуя маалыматтан, анын
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ичинде коммерциялык сырдан баш тартуу катары чечмеленбеши керек жана бухгалтердик эсептин

же финансылык эсеп стандарттарынын жалпы кабыл алынган принциптерине байланыштуу

билдирүү болуп саналбайт.

Жашы жете электер үчүн калифорниялык эскертүү Биз 18 жашка чейинки курактагы

өспүрүмдөрдүн өзүнүн жеке контентин жүктөөсүнө шарт түзгөн интерактивдик кызматтарды

сунуштай алабыз (мисалы, видео, комментарий, статусту же сүрөттү жаңыртуу). Бул контент биздин

сайттагы нускамаларды аткаруу менен, каалаган убакта өчүрүлүшү мүмкүн. Муну аткаруу оюнча

суроолоруңуз болсо, биз менен байланышыңыз. Мындай жарыялоолор башка жерлерге

көчүрүлгөн, жөнөтүлгөн же жарыяланган болушу мүмкүн экенин жана биз мындай иш-аракеттер

үчүн жоопкерчилик тартпай турганыбызды эсиңизден чыгарбаңыз. Мындай учурларда

мазмунуңузду өчүрүп салууну сураш үчүн, сиз сайттын башка ээлери менен байланышууңуз керек.

Жеке маалыматты «сатуу»

Уникалдуу идентификаторлор, болжолдуу жана туунду маалымат, интерактивдик жана

техникалык маалымат жана геолокация жөнүндө дайындар

Биз бул жеке маалыматты төмөндөгү үчүнчү жактардын категорияларына сатабыз:

• Google, Amazon, Facebook сыяктуу интернет-платформалар

•  Жарнама компаниялары, биздин DSP сыяктуу

Бул маалыматтар максаттуу жарнама үчүн колдонулат. Бул компаниялар мындай маалыматты өз

платформасынын шарттарына ылайык өз өнүмдөрүн жана кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу

үчүн колдонушат.

Демографиялык маалыматтар жана артыкчылыктар

Биз бул жеке маалыматты төмөндөгү үчүнчү жактардын категорияларына сатабыз:

• Чекене өнөктөштөр

Бул маалыматтар сиздин макулдугуңузга ылайык биргелешкен маркетингге берилет (мисалы,

сый акылар программалары үчүн шилтемелер)

Ошондой эле биз сиздин макулдугуңуз менен башка бардык маалыматты сатабыз.

Кантип катышуудан баш тартууга болот

Сиздин маалыматтарды сатуудан баш тартуу үчүн бул жерди басыңыз же (877) 701-0404 телефону

аркылуу бизге чалыңыз.

«Сатуу» катары аныкталышы мүмкүн болгон жол менен үчүнчү жактарга бренддер

программаларыбыздан сиздин жеке маалыматты бербешибиз үчүн, сиздин ички жазууларды

жаңыртууну кааласаңыз, бул жерди басыңыз же (877) 701-0404 телефону аркылуу бизге чалыңыз.
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P&G жарнама жана биргелешкен маркетинг максаттарында cookie файлдарынын же көзөмөлдөө

технологияларынын жардамы менен сиздин жеке маалыматты үчүнчү жактарга бере ала турганына

көңүл буруңуз. Сookie файлдарына жана веб-сайтты көзөмөлдөө технологияларына карата «Сатпоо»

укугуңузду пайдалануу үчүн, тиешелүү бренддин веб-сайтына өтүңүз, биздин беттин төмөн жагында

жайгашкан, Калифорниядагы «Сатпоо» суроо-талаптары борборубузга кириңиз жана өз

артыкчылыктарыңызды белгилеңиз. Бул үчүнчү тараптардын айрымдары веб-сайтка жана

түзүлүшкө жараша ар кандай иштегендиктен, сиз пайдаланып жаткан P&G ар бир веб-сайты үчүн

бул кадамды аткарууну талап кыла аласыз.

CCPA’га ылайык, сиздин атыңыздан суроо-талап жөнөтүү үчүн ыйгарым укуктуу агентти дайындай

аласыз, бирок агент текшерүү процессин аякташы, анын ичинде ал сиздин атыңыздан

аракеттенүүгө дайындалганына далилдерди бериши керек. Ыйгарым укуктуу агент сиздин

атыңыздан жасаганга жетүү мүмкүндүгүн алуу жана өчүрүү суроо-талаптары үчүн, сизден түздөн-түз

бизде өз инсандыгыңызды тастыктоону талап кыла алабыз (жогоруда сүрөттөлгөндөй). Эгерде сиз

CCPA’га ылайык, өз укуктарыңызды пайдаланууну чечсеңиз, биз товарлардын же кызмат

көрсөтүүлөрдүн ар кандай бааларын четке какпайбыз, өндүрүп албайбыз же башка деңгээлди же

сапатты бербейбиз.

Мурунку календардык жылдагы сурамдардын көрсөткүчтөрүн көрүү үчүн бул жерди чыкылдатыңыз.

ЕЭА өлкөлөрүнүн жана УБ купуялыгы

Бул бөлүм биздин ЕЭА өлкөлөрүнүн жана УБнын жашоочуларынын жеке маалыматтарын иштеп

чыгуубузга карата гана колдонулат. Ал ЕЭA жана Улуу Британия жашоочуларынын жеке

маалыматтарын биздин иштеп чыгуубузда, сактообузда жана берүүбүздө айкындуулукту

камсыздоого багытталган, бул Маалыматтарды коргоонун жалпы регламентинин (“GDPR”) жана

GDPR, Улуу Британиянын мыйзамдарына киргизилген оңдоолор менен 2018-жылдагы

Маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамдын, 2019-жылдагы Маалыматтарды коргоо, купуялуулук

жана электрондук коммуникациялар жөнүндө жоболордун (ЕБдан чыгуу)(оңдоолор ж.б.)

Объекттер

Сиздин жеке маалыматтардын контроллерлору P&G ар кандай бөлүмдөрү болушу мүмкүн.

Маалыматтардын контроллеру — бул маалыматты иштеп чыгууну жетектеген жана маалыматтар

үчүн негизги жоопкерчиликти тарткан субъект. Төмөнкү жадыбалда ЕБ өлкөлөрүнүн берилмелери

үчүн берилмелер көзөмөлдөгүчтөрү көрсөтүлгөн. Мисалы, сиз электрондук почта алуу үчүн биздин

француз веб-сайттарыбыздын биринде катталсаңыз, өлкөнүн аталышынын жанында көрсөтүлгөн

P&G компаниясы бул жеке маалыматтардын контроллеру болот (мисалы, Procter & Gamble France

SAS).

Өлкөлөр Берилмелер көзөмөлдөгүчү

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

Болгария Procter & Gamble Bulgaria EOOD, So�a 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgaria

Румыния Сынак өткөрүү үчfүн: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd.,

https://privacypolicy.pg.com/ccpadsr/english/


Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania 

Башка сайттар үчүн: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei
Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

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

Бельгия Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA 

P&G Саламаттыкты сактоо үчүн: P&G Health Belgium BVBA,Temselaan 100, 1853
Strombeek-Bever

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

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

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

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

Франция Procter & Gamble France SAS 
P&G HealthCare үчүн: 
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  

P&G ден-соолук үчүн: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824
Schwalbach am Taunus

Греция P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi — Athens, Greece

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 
2020-жылдын 27-апрелинен тарта жаң дарек: 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, Portugal

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

Бириккен

Королдук

Procter & Gamble UK 

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

Саналбаган

ЕБ өлкөлөрү
Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-
LANCY  
Geneve



Иштеп чыгуу жана сактоо

Эреже болгондой, биз сиздин берилмелерди алар топтолгон максаттарга жетүү үчүн канча керек

болсо ошончо убакыт же мыйзам талаптарына ылайык сактайбыз. Балким бизге сиздин

берилмелерди биздин сактоо мезгилибизде көрсөтүлгөнгө караганда көбүрөөк, анын ичинде

мурдагыдай эле сиздин маркетингдик электрондук каттарды пайдаланбоо же юридикалык же

башка милдеттенмелерди аткаруу үчүн сактоо талап кылынышы мүмкүн. Бул таблица сизге биз

топтогон берилмелердин түрлөрүн, биз аларды пайдаланган максаттарды, пайдалануунун мындай

түрлөрү эмне үчүн мыйзамга ылайык келээрин (укуктук негиздеме) жана биз аларды негизинен

канча убакыт сактай турганыбызды (сактоо мөөнөтү) көрсөтөт.

Маркетинг

Маалыматтын түрү Электрондук кат, аты, телефон номери, почта дареги, тууганчылыңыз,

кызыкчылыгыңыз, сайттарыбызда же колдонмолорубузда баракчаларды көрүп жаткандагы

жүрүм-турумуңуз, кесибиңиз, сатып алган нерсеңиз, жүктөп киргизген сүрөт же видеолоруңуз,

балдарыңыз жана үйүңүз тууралуу маалымат, үй-бүлө мүчөлөрүңүз, үй тиричилигиңиздеги

адамдардын саны, чачыңыздын түрү, териңиздин түрү, сүйүктүү атырыңыз, үй жаныбарыңыз

барбы же жокпу, ден соолугуңузга байланыштуу маалымат (мисалы кош бойлуу жана төрөө

убагыңыз), ж.б.

Бул дайындарды биз эмне үчүн топтойбуз Сизге биздин продукттарды же кызмат

көрсөтүүлөрдү же биздин өнөктөштөрдүн продукттарын же кызмат көрсөтүүлөрүн

жарнамалаган материалдарды жөнөтүү үчүн

Юридикалык негиз Электрондук кат, SMS жана башка өзгөчө категориядагы маалыматтарды

жөнөтүүгө макулдугуңуз, эгер биз аны алсак, почта аркылуу жөнөтүүгө макулдугуңуз. Бардык

калган нерсе үчүн мыйзамдуу кызыкчылыктар (мис. жарнама үчүн).

Сактоо мөөнөтү Сиз өздүк берилмелерди өчүрүүнү суранганга же өзүңүздүн макулдукту артка

кайтарып алганга чейин. Эгер сиз мындай суроо-талап жасабасаңыз, өздүк берилмелер

төмөндөгү график боюнча өчүрүлөт:

имейл: бардык каналдар <50 ай аракетсиз болгондон кийин. Биз бир нече ички чен белгилер

акылуу аракетсиздикти аныктайбыз.

SMS: бардык каналдарда <50 ай аракетсиздиктен кийин. Биз бир нече ички чен белгилер

аркылуу аракетсиздикти аныктайбыз.

почта дареги: бардык каналдарда <50 ай аракетсиздиктен кийин. Биз бир нече ички чен

белгилер аркылуу аракетсиздикти аныктайбыз.

Бул сактоо мөөнөттөрү жергиликтүү талаптарга ылайык айрым өлкөлөрдө кыска болушу мүмкүн.

Конкурстар

Маалыматтын түрү Имейл, аты-жөнү, телефон номери, кээде башка берилмелер.



Бул дайындарды биз эмне үчүн топтойбуз Сынактын катышуучуларына сынак жөнүндө

маалыматты берүү, анын ичинде сынактын жеңүүчүсүн жарыялоо.

Юридикалык негиз Келишимдин аткарылышы.

Сактоо убагы Эгер жергиликтүү мыйзам бизден узак сактоону талап кылбаса, 24 ай ичинде.

Продукт сатып алуулары

Маалыматтын түрү Имейл, аты-жөнү, телефонномуру, төлөө жөнүндө маалымат (анын ичинде

IBAN же Paypal банк реквизиттери), кээде башка берилмелер.

Бул дайындарды биз эмне үчүн топтойбуз Биздин продукттарды сатып алууңузду иштетүү,

кешбек сунуштоо үчүн жана сизге бул сатып алуу менен байланыштуу тиешелүү билдирүүнү

жөнөтүү үчүн.

Юридикалык негиз Келишимдин аткарылышы.

Сактоо убагы Эгер жергиликтүү мыйзам бизден аны узак сактоону талап кылбаса, бул сиздин

тапшырыкты аткаруу жана сиздин тапшырык жөнүндө билдирүүлөрдү алуу үчүн зарыл болгон

учурда. Биз негизинен берилмелерди акчаны кайтаруу жөнүндө сунуштар үчүн 24 ай ичинде

жана кепилдиктер үчүн 10 жыл сактайбыз

Биз менен байланышыңыз

Маалыматтын түрү Имейл, аты-жөнү, телефон номуру, кээде башка берилмелер.

Бул дайындарды биз эмне үчүн топтойбуз Сиздин суроолорго жооп берүү жана биз мыйзам

талаптарына же P&G саясатына ылайык тиешелүү чараларды көрө турганыбызга ынануу.

Юридикалык негиз Биздин керектөөчүлөрдүн суроо-талаптарын башкаруудагы мыйзамдуу

иштиктүү кызыгуубуз, ошондой эле жагымсыз окуялардын айрым учурларында топтолушу

мүмкүн болгон атайын категориядагы берилмелерди алууга макулдугуңуз.

Сактоо убагы Суроо-талаптын мүнөзүнө, берилмелерди иштетүү боюнча биздин мыйзамдуу

кызыкчылыктарга жана биздин юридикалык милдеттенмелерге жараша 0дөн 10 жылга чейин.

Изилдөө

Маалыматтын түрү Имейл, аты-жөнү, телефон номуру, адрес, идентификациялануучу

фотосүрөттөр же видео, кээде башка берилмелер.

Бул дайындарды биз эмне үчүн топтойбуз Биздин продукттар идеябызды текшерүү жана

биздин продукттарды жана биздин керектөөчүлөрдүн жашоосун жакшыртуу үчүн сиздин

каалооңуз жана методдор тууралуу билүү үчүн.

Юридикалык негиз Макулдугуңуз.



Сактоо убагы Биз олуттуу клиникалык изилдөөлөрдүн алкагында топтолгон өздүк берилмелерди

алар бизге алар топтолгон максаттар үчүн керек болгончо жана/же жергиликтүү мыйзамдарга же

ченемдик актыларга ылайык аларды сактоо үчүн талап кылынганча сактайбыз, ал 25 жылга чейин

болушу мүмкүн. Клиникага чейинки изилдөөлөр үчүн биз сиздин берилмелерди 5 жылдан ашык

эмес сактайбыз. Биз сиздин маалымдалган макулдуктун кол коюлган документтерди сактайбыз.

Traditional Online Behavioral Advertising

Маалыматтын түрү Cookie жарнама файлдары, түзүлүштүн идентификатору, жынысы жана

курагы сыяктуу демографиялык маалымат, беттерди кароо сыяктуу жүрүм-турум берилмелеры,

кээде башка берилмелер.

Бул дайындарды биз эмне үчүн топтойбуз Интернеттеги сиздин кызыгуулар жөнүндө билүү

жана биз сизге жөнөтүп жаткан кулактандырууларды тескөө үчүн.

Юридикалык негиз  ePrivacy талаптарына ылайык, өзүбүздүн веб-сайттарыбызда кукилерди

жайгаштыруу үчүн сиздин макулдугуңузду алабыз. Үчүнчү жактын веб-сайттарында тегдерибизди

жайгаштырганда же үчүнчү жактын сатуучуларынан колдомолорду сатып алганда, биздин тегди

жайгаштырууга же сиздин колдомолоруңузду биз менен бөлүшүүгө туура келгенде,

өнөктөштөрүбүз сизден макулдукту сураш керек экени жөнүндө талап коебуз.    

Кылган ишке жараша, биз ар кандай медиа каналдар аркылуу сизди тиешелүү жарнамалар

менен камсыз кылуу максатта кишилик колдомолоруңузду иштетүүдө өзүбүздүн ишкердик

кызыкчылыктарыбызга же сиздин макулдугуңузга таянышыбыз ыктымал. 

Сактоо мөөнөтү Биз бул берилмелерди аларды топтоо датасынан тартып он үч ай ичинде же сиз

баш тартканга чейин, кайсынысы биринчи болгонуна жараша сактайбыз.

Биз менен байланышуу

Дагы эле сурооңуз же көйгөйүңүз барбы? Жардам берүү үчүн биз бул жердебиз

Эгер купуялыгыңыз жана биздин маалыматтарды коргоо практикабыз тууралуу же мүмкүнчүлүгү

чектелген кардарыңыз болуп, ушул билдирүүнүн көчүрмөсү башкача форматта керек болсо, түздөн

түз биз менен байланышыңыз. Эгер маалыматты коргоо кызматкерибизге тийиштүү сурооңуз болсо,

мисалы дайындардын чыгып кеткенине шектенип жатсаңыз, аны билдирүүңүздө жазыңыз.

Ошондой эле сиз маалыматты коргоо кызматкерибизге (Data Protection Of�cer) бул дарекке

жазсаңыз болот: 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, АКШ.

Procter & Gamble Ireland, The Graan House, E1 and E14 Units, Calmount Business Park, Дублин 12,

Ирландия GDPRнын 27-беренесине ылайык Улуу Британиядагы жана ЕСтеги биздин өкүл катары

иш алып барат.

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