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FAQ

Саволҳои маъмул дар бораи чӣ гуна ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва истифодаи маълумоти шумо.

Оё мо маълумоти шахсии шуморо бар ивази ҷубронӣ пулӣ мефурӯшем? Не

Оё мо маълумоти шуморо бо шарикони тарафи сеюм мубодила мекунем? Бале

Оё мо маълумотро аз дигар ширкатҳое, ки ба шумо иҷозат ба маълумот додаед, мегирем? Бале

Оё мо маълумоти шуморо барои тавсияҳои беҳтарини маҳсулот ва таҷрибаи сайт истифода
мебарем?

Бале

Оё мо маълумоти шуморо назорат мекунем? Бале

Чӣ тавр шумо маълумоти худро идора мекунед

Шумо маълумоти шахсии худро назорат мекунед. Шумо метавонед аз ҳуқуқҳои худ

истифода баред ва афзалиятҳои худро ҳар вақт тағир диҳед.

Дархостҳои ҳуқуқи субъекти маълумот

Махфияти шумо сазовор.

Мо маълумоти шуморо бодиққат ва оқилона идора мекунем. Сиёсатҳо ва чораҳои мутобиқати мо
ба он боварӣ доранд. Агар шумо ягон савол ё нигаронӣ дошта бошед, шумо ҳамеша метавонед

бо мо тамос гиред.

ға
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Вобаста аз кишваре, ки шумо сабти ном кардаед, ҳисоби P&G метавонад имконияти дастрасӣ ба

маълумоти шумо ва навсозӣ кардан ё нест кардани маълумоти шуморо пешниҳод кунад.

Дар акси ҳол, шумо метавонед дархост оид ба дастрасӣ, несткунӣ, ислоҳ, рад кардани гирифтани

мактубҳои электронӣ ё матнҳои маркетингӣ ё эътироз ба истифодаи суроғаи почтаи электронии

шумо ё рақами телефони худро барои таблиғ, дар ин ҷо пешниҳод кунед.

Шумо метавонед моро ба фиристодани почтаи электронӣ ва паёмҳои матнӣ бо дастурҳои вуруди

фиристодани ин ирсолҳо ба мо бигӯед. Лутфан огоҳ бошед, ки ба мо лозим аст, ки барои эҳтироми

интихоби шумо маълумоти муайяне дошта бошем (масалан, агар шумо ба мо гӯед, ки фиристодани

мактубҳои маркетингиро бас кунем, ба мо суроғаи почтаи электронии шумо дар файл лозим

мешавад, то системаҳои мо дар хотир дошта бошанд, ки шумо дигар намехоҳед алоқаи маркетингӣ

гиред ба он суроғаи почтаи электронӣ).

Инчунин, дар баъзе ҳолатҳое, ки мо наметавонем дархости шуморо қонеъ гардонем (масалан, нест

кардани маълумоти муомилот, ки мо ӯҳдадориҳои қонунӣ дорем барои нигоҳ доштани он, ё

пешгирии қаллобӣ, амният ё муҳофизати махфияти дигарон, аз ҷумла чизҳои дигар).  

Рекламаи анъанавии рафтории онлайн

Чӣ тавр шумо метавонед гирифтани рекламаи анъанавии ба фоизҳо асосёфтаро қатъ кунед 

Барои қатъ кардани гирифтани таблиғи фоизӣ дар асоси P&G, шумо метавонед ба ин ҷо пахш кунед

ё клики AdChoices дар яке аз сайтҳои моро клик кунед. Барои Аврупо, шумо метавонед ин ҷо клик

кунед. Лутфан боварӣ ҳосил кунед, ки аз ҳамаи шарикони таблиғи мо даст кашед:

• Tapad 

• TradeDesk 

• MediaMath 

• Neustar 

• Facebook 

• Amazon 

• Google 

• Liveramp 

Шумо ҳамчунин метавонед ҷойгиркунии реклама дар асоси шавқмандиро дар веб сомонаҳо бо

радкунии файлҳои куки дар браузерҳои худ, бекоркунии дархостҳои «дастрасӣ ба маълумотҳо», ки

одатан дар барномаҳо ҳангоми насбкунии он инъикос карда мешаванд, ёки тағйир додани

танзимоти пайгирии реклама дар дастгоҳи худ манъ кунед. Илтимос дар хотир гиред, ки шумо

инчунин метавонед таблиғоти шахсиро дар асоси суроғаи почтаи электронӣ ё рақами телефони худ
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қабул кунед, агар шумо онҳоро барои мақсадҳои маркетингӣ ба мо пешниҳод карда бошед. Барои

даст кашидан аз ин истифода, лутфан бо мо тамос гиред.

Агар шумо ҳануз тарғиботи «контекстро» ҳатто агар шумо аз тарғибот дар асоси шавқмандӣ даст

кашед ҳам, бинед  Агар ҳатто мо ба шумо фиристодани рекламаҳои мувофиқи шавқро қатъ кунем

ҳам, шумо боз рекламаро аз брендҳо мо ба компютер ёки дастгоҳҳои мобилиатон хоҳед гирифт. Ин

рекламаҳо, ба ҳар ҳол, дар контексти сомонаҳое, ки шумо ташриф меоред, асоснок карда шудаанд

ва ҳамчун рекламаи контекстӣ номида мешаванд. Нисбати эълонҳо дар асоси шавқ, ки дар

саҳифаҳои шумо дар телефони мобилии худ ташрифоранда ёки дар компютер дидаатон асоснок

шудаанд, эълонҳои контекстӣ — ин эълонҳои ба шумо нишондодашуда дар вобастагӣ аз контексти

сомонаи мушаххасе, ки шумо ба он ташриф меоред. Масалан, шумо боз рекламаи яке аз брендҳои

мо оид ба нигоҳубини кӯдакро ҳангоми дидани маҳсудот барои нигоҳубини кӯдак дида метавонед,

барои он ки дар ин сомонаҳо асосан волидон ёки волидони оянда буданд. Шумо ҳамчунин бояд

донед, ки мо боз метавонем аз компютер ёки дастгоҳҳо маълумотро ҷамъ орем ва онро барои

мақсадҳои дигари ба монанди баҳодиҳии кори сомонаҳои мо, тадқиқи истифодабарандагон ёки

муайянкунии қаллобӣ истифода барем. 

Несткунии кукиҳо ҳамчунин радкунии шуморо нест мекунад  Вақте ки шумо аз реклама дар асоси

шавқмандиҳо рад мекунед, мо ба браузери шумо файли радкунии кукиро мефиристем, ки он ба мо

хабар медиҳад, ки шумо дигар аз мо гирифтани реклама дар асоси шавқмандиро намехоҳед. Файли

радкунии кукиии шумо нест карда мешавад, агар шумо барои несткунии ҳамаи кукиҳо қарор кунед.

Ин маънои онро дорад, ки шумо бояд як маротибаи дигар рад кунед, агар шумо чун қаблӣ эълонҳо

дар асоси шавқмандиро гирифтан нахоҳед.

гирифтан ё ки несткунии Барои гирифтан ё ки несткунии маълумоти шахсии барои рекламавии

рафтории оддии онлайнӣ, ки масалан, мо дар бораи шумо дар сатҳи куки ё ID таҷҳизот дошта

метавонем ва барои истифода бурдани рекламаи марбута, лутфан ба мо дар ин ҷо муроҷиат кунед.

Барои коркарди дархости шумо, ба мо яке аз муайянкунандаҳои зеринро пешниҳод намуданатон

лозим аст:

• ID-и кукиҳои шумо аз провайдерҳои хидматрасони мо: Tapad, Neustar, MediaMath ва TheTradeDesk.

•  Муайянкунандаҳои рекламавии мобилии шумо (IDFA, Android ID).

• Муайянкунандаи дастгоҳи телевизори шумо барои реклама, ки муайянкунандаи беҳамтои аз

ҷониби таҳвилгари пайвастшудаи телевизион таъингардида мебошад, масалан, муайянкунандаи

Roku барои реклама.

Маълумоти иловагӣ барои Nordics

Агар шумо маълумоти худро тавассути боздид аз баъзе сайтҳои скандинавии мо ё сайтҳои шарик

пешниҳод карда бошед, аз ҷумла:

• 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

Шумо метавонед ҳуқуқҳои мавзӯъи маълумоти худро бо зеркунии дар ин ҷо истифода баред.

Иштирокчиёни тадқиқоти истеъмолӣ

Барои гирифтани маълумот дар бораи маълумоти шахсӣ мо метавонем ҳамчун қисми иштироки

шумо дар яке аз таҳқиқоти тадқиқотии худ дошта бошем, лутфан маълумоти маълумотиро дар шакли

розигии худ ё занг занед ё ба маркази тадқиқотии худ муроҷиат кунед.

Сокинони Калифорния

Агар шумо дар Калифорния зиндагӣ кунед, шумо метавонед ба маълумоти шахсии дар бораи шумо

буда дастрасӣ пайдо кунед, дар бораи коркарди маълумоти шахсии шумо маълумоти муфассал

гиред, аз мо хоҳиш кунем, ки маълумоти шуморо нест кунед ё дархост намоед, ки маълумоти шахсии

шуморо дигар «фурӯшем» (ҳамчун «фурӯш» дар CCPA муайян карда шудааст). Барои гирифтани

маълумоти бештар ва истифодаи чунин ҳуқуқҳо, лутфан ба ин ҷо пахш кунед.

Сокинони МИА ва ШМ

Агар шумо дар МИА ё ки ШМ истиқомат кунед, ё ки ҷисман дар МИА ё ки ШМ қарор дошта бошед,

шумо ба маълумоти шахсии нисбати шумо дошта дастрасӣ пайдо карда, ислоҳкунӣ, несткунӣ ёки

қатъи дастрасӣ кардани маълумоти носаҳеҳ, муҳлаташ гузашта ё ки дигар лозим набударо дархост

карда метавонед, аз мо ба шумо таҳвил додани маълумоти шуморо дар шакле, ки ба шумо онро ба

таҳвилгари дигари хизматрасониҳо интиқол кардан имкон медиҳад, хоҳиш намоед. Шумо ҳамчунин

розигии худро дар вақти дилхоҳ, ки мо ба розигии шумо ба коркарди маълумотҳои шахсии шумо

такя мекунем, баргашта гирифта метавонед. Ва шумо бар зидди маълумотҳои шуморо коркард

карданамон эътироз баён карда метавонед (ин маънои онро дорад, ки шумо аз мо қатъкунии

истифодабарии онро хоҳиш мекунед), агар ин коркард дар манфиатҳои қонунии мо асос ёфта

бошад (ин маънои онро дорад, ки мо барои истифодабарии маълумотҳо сабабҳо дорем).

Барои дархост кардан, ба ин ҷо пахш кунед.

https://www.pampers.no/
https://se.braun.com/en
https://www.oralb.se/sv-se
https://www.oralb.no/nb-no
https://www.oralb.fi/fi-fi
https://www.oralb.dk/da-dk
https://www.babybox.se/
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/
https://consumersupport.pg.com/dsrform/
https://privacypolicy.pg.com/contactus/privacy-central-contact-interactive/


Агар шумо барои муҳофизати маълумотҳо ва маълумотҳои шахсӣ иттилооти умумӣ гирифтан хоҳед,

лутфан ба сомонаи Супервайзери Муҳофизаи Маълумотҳои Аврупо дар https://edps.europa.eu/data-

protection/ ё ки Идораи Комиссари иттилоотии ШМ дар https://ico.org.uk ташриф оред. Агар шумо ба

ҷавобҳои ба дархостҳои шумо розӣ набоҳед, ба мақомоти оид ба муҳофизаи маълумотҳо дар

кишвари худ шикоят пешниҳод карда метавонед.

Procter and Gamble España SA ба Кодекси одоби ҳифзи иттилоот дар AUTOCONTROL, ки аз ҷониби

Агентии ҳифзи маълумоти Испания аккредитатсия шудааст, риоя мекунад ва аз ин рӯ, ба системаи

ғайрисудии шикоятҳои коркарди маълумот ҳангоми марбут ба ҳифз ва таблиғ дода мешавад, ки

барои хоҳишмандон вебсайти www.autocontrol.es.

Мутахассисони дандонпизишкӣ

Агар шумо мутахассиси дандонпизишк бошед ва маълумоти худро дар доираи яке аз барномаҳои

таблиғотии касбии мо, аз ҷумла тавассути https://www.dentalcare.com ба мо пешниҳод карда бошед,

лутфан ба намояндаи маҳаллии P&G муроҷиат кунед, масалан Oral-B.

Мо чӣ гуна маълумотро ҷамъоварӣ ва истифода мекунем

Мисли ҳамаи брендҳо, мо маълумотро ҳангоми муносибат бо шумо ё ҳангоми

мубодилаи маълумоте, ки дар навбати худ бо мо мубодила кардан мумкин аст, ҷамъ

меорем. Мо ин корро бо эҳтиром ва бодиққат барои ҳимояи ҳуқуқҳои шумо мекунем.

Маълумот метавонад ба шумо ҳамчун истеъмолкунанда ва шахс хубтар фаҳмида

тавонад. Мо метавонем маълумоти дар даст доштаамонро алоҳида истифода барем ё

якҷоя кунем, то ба шумо маҳсулот, хидматҳо ва таҷрибаҳои беҳтарро пешкаш кунем.

Чӣ тавр мо маълумот ҷамъ мекунем

Мо иттилоот нисбати шуморо бо роҳҳои гуногун аз ҷойҳои гуногун мегирем. Баъзе иттилооте, ки мо

ҷамъ меорем, метавонад маълумоти шахсиеро дарбар гирифта бошад, ки барои муайянкунии шумо

истифода бурда шавад; масалан, ном, суроғаи почтаи электронӣ, рақами телефон, ё ки суроғаи

почтавии шумо. Дар баъзе кишварҳо, ба монанди кишварҳои аъзои МИА, ШМ ё ки иёлоти ба

монанди Калифорния, чизҳои ба монанди суроғаҳои IP ё ки кукиҳо ва муайянкунандаҳои дастгоҳҳои

мобилӣ ҳамчун маълумоти шахсӣ эътироф гардида метавонанд.

Лутфан, диққат диҳед: Мо метавонем ҳамаи иттилооти дар бораи шумо ҷамъовардашударо барои ба

шумо маҳсулот, хизматрасонӣ ва бартарияти корбарро пешниҳод намудан ҳамҷоя карда метавонем.

Шумо онро мустақиман мубодила кунед

Шумо маълумотҳои худро ҳангоми вуруд ба ҳисоби вебсайтҳои мо ё дар барномаҳои мобилӣ ё бо

занг задан ё ба мо ирсол намудан. Мо метавонем, ба монанди ном, суроғаи почтаи электронӣ ё

суроғаи хона, таърихи таваллуд, маълумоти пардохт, синну сол, ҷинс, шумораи шахсоне, ки дар

оилаи шумо ҳастанд, ва роҳе, ки хоҳед, ба мо дар бораи маҳсулот ва хидматҳои мо ирсол кунед,

Масалан, суроғаи почтаи электронӣ, суроғаи почтаи электронӣ ё ба воситаи матн.
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Шумо бо вебсайтҳо ва почтаи электронӣ ҳамкорӣ мекунед

Мо метавонем технологияҳоеро истифода барем, ки вақте шумо ба сомонаҳои мо ташриф меоед,

рекламаҳоро дида бароед ё маҳсулот ва хидматҳои худро истифода баред. Масалан, мо кукиҳоро

(файлҳои ночизи дар браузери компютерии шумо нигоҳдошташуда) истифода бурда, ба мо дар

бораи кадом браузер ва системаҳои оператсионӣ, ки шумо истифода мебаред, суроғаи IP, вебсайти

вебсайтҳои шуморо, пайвандҳои тугмаҳо, почтаи электронӣ аз мо.

Шумо барномаҳо ва дигар дастгоҳҳои мобилиро истифода мебаред

Барои ба шумо таҷрибаи беҳтарин истифода бурдан мумкин аст, мо метавонем технологияҳоеро

истифода барем, ки вақте ки шумо барномаҳои мобилии мо ва дастгоҳҳои зеҳнии шуморо дар

хонаатон истифода мебаред. Шумо ҳангоми қабули барнома ё насб кардани дастгоҳҳои пайвастаи

интернетӣ розиянд, розигӣ медиҳед. Ин маълумот метавонад телефони мобилии худро ё дигар ID-и

рекламавии дастгоҳ, маълумот дар бораи системаи оператсионии телефони шумо, чӣ гуна

истифодаи барнома ё дастгоҳ ва макони ҷисмонии худро дар бар гирад. Шумо дар телефони худ ё

дастгоҳи худ паёмедиҳоро ба даст меоред, ки ба шумо имконият медиҳад, ки қабул ё рад кардани ба

шумо фаҳмидани geolocation (дақиқе, ки шумо истодаед ва ё ба он ҷое, ки ба Интернет дастрасӣ

доред) огоҳед.   

Шумо бо шарикон ё шахсони сеюм пайваст мешавед

Мо метавонем маълумоте пайдо кунем, ки ширкатҳои дигар бо мо ҳамроҳанд ё фурӯшанд. Масалан,

шумо метавонед розигии дигар ширкатро барои гирифтани маълумоти шахсии шумо бо мо ҳангоми

ба даст овардани хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ ё барномаҳои марҳилавии дилхоҳ

фурӯшанда пешниҳод кунед. Мо инчунин метавонем маълумотро аз ҷойҳое, ки шумо медонед,

дидан мумкин аст, аз ҷумла аз вебсайти интернетӣ, вурудоти блог, видео ё сайтҳои васоити ахбори

омма. Мо инчунин метавонем иттилоотро аз ширкатҳои дигар, ки дар тиҷорати ҷамъоваришуда ё

ҷамъи иттилоот дар бораи шумо аз пойгоҳи додаҳои ҷамъиятӣ (мутобиқи қонунгузории

татбиқшавандаи маҳаллӣ, ҳангоми талаб карда шудан) ё аз розигии шумо ба истифодаи онҳо ва

сипас истифодаи маълумоти шумо истифода мебаранд, мегирем. Ин метавонад дар бораи сатҳи

даромади шумо, синну сол, ҷинс, шумори одамон дар оилаи шумо, ва маҳсулоти шумо дар интернет

ё мағозаҳо дар ҳамсояатон харидорӣ карда шавад

Усулҳои умумии истифодаи маълумот

Мо иттилооти худро истифода бурда, ба мо кӯмак мерасонем, ки ба мо мақсаде, ки ба мо ноил

шавем ва беҳтар кардани ҳаёти одамоне, ки шумо ҳар рӯз дар тамоми ҷаҳон ҳастед.

Масалан, мо маълумоти шуморо бо мақсади зерин истифода мебарем:

• Хизматҳоро барои шумо иҷро кунед  

• Шуморо дар барномаҳои гуногуни маркетингӣ ва вебсайтҳои мо муайян ва тасдиқ кунед  

• Ҷавоб ба саволҳо ё дархостҳои шумо барои маълумот 



• Хизматрасонии муштариёнро пешниҳод кунед 

• Ирсоли паёмҳои муомилотӣ (ба монанди изҳороти суратҳисоб ё тасдиқ) 

• Иртибототи маркетингӣ, пурсиш ва даъватномаҳо фиристед 

• Пардохти худро барои маҳсулоти аз мо харидаатон коркард кунед 

• Баргардонидан ва ҷамъовариро коркард кунед ва бароред 

• Ба шумо маҳсулот ё намунаҳои дархосткардаатонро фиристед 

• Ба шумо барои идоракунии сайти P&G ё афзалиятҳои барнома кӯмак кунед 

• Ба шумо иҷозат диҳед, ки ба озмунҳо ё лотореяҳои мо дохил шавед 

• Бо шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамкорӣ кунед 

• Манфиатҳо ва афзалиятҳои худро беҳтар фаҳмед ва ба шумо ва ба монанди шумо бо пешниҳодҳо

ва иртибототи мувофиқ хидмат кунед

• Бо таблиғоти мувофиқ ба шумо ва тавассути шунавандагони ба ҳам монанд ба дигарон бо

таблиғоти мувофиқ хидмат кунед. Масалан, агар шумо ба почтаи электронии маркетингӣ барои

ифлоскунандаи ҷомашӯӣ дар ИМА номнавис шавед, мо метавонем суроғаи почтаи электронии

хеширонидаи шуморо ба Фейсбук дар Фаронса бор кунем, то дар он ҷо истеъмолкунандагоне

пайдо шаванд, ки ба қавли Фейсбук, ба шумо «монанд» шаванд, то мо ба онҳо дар Фейсбук

таблиғот расонем.

Мо инчунин маълумоти шуморо бо мақсадҳои дохилии тиҷоратӣ истифода мебарем, ба монанди:

• Назорати сифат, омӯзиш ва таҳлил 

• Таъмини бехатарӣ ва тафтиш 

• Маъмурияти система ва идоракунии технология, аз ҷумла оптимизатсия кардани вебсайтҳо ва

барномаҳои мо 

• Мақсадҳои амниятӣ, аз ҷумла ошкор кардани таҳдидҳо ва муҳофизат аз фаъолияти шубҳанок ё

қаллобӣ 

• Сабти баҳисобгирӣ ва тафтиши ҳамкорӣ бо истеъмолкунандагон, аз ҷумла гузоришҳо ва сабтҳое,

ки дар доираи иттилооти муомилот нигоҳ дошта мешаванд 

• Идоракунии хавфҳо, аудит, тафтишот, ҳисоботдиҳӣ ва дигар сабабҳои қонунӣ ва мутобиқат

Мо инчунин метавонем маълумоти шахсии шуморо барои беҳтар фаҳмидани шумо истифода барем,

аз ҷумла:



• Барои таҳқиқоти дохилӣ 

• Барои таҳия ва таҳияи маҳсулот, хидматҳо ва барномаҳое, ки истеъмолкунандагони моро шод

мекунанд 

• Барои муайян кардани истеъмолкунандагони ояндадор

Мо инчунин иттилооти шуморо, аз ҷумла маълумоти аз ҷониби шахси сеюм пешниҳодшударо ҷамъ

меорем ва истифода мебарем (масалан, барномаи дӯстро дӯст доред), барои идоракунӣ ва нигоҳ

доштани ҳавасмандгардонии молиявӣ, мукофотҳо, тахфифҳо (масалан, купонҳои нарх ё хидмат) ва

барномаҳои вафодорӣ (дастаҷамъона, «Барномаҳои мукофотонидан»). Мо маълумоте, ки шумо дар

ин барномаҳо пешниҳод мекунед, барои тасдиқи шахсияти шумо, мукофотҳои беназир, пайгирии

вазъи барномаи шумо ва мусоидат ба мубодилаи нуқтаҳои барнома барои маҳсулот, маводи

таблиғотӣ, семинарҳои омӯзишӣ ва ашёи дигар истифода мебарем. Агар шумо барои иштирок дар

ҳама гуна барномаҳои мукофотпулии мо розӣ бошед, шумо метавонед бо розигии мо бо истифодаи

маълумоти тамос дар ин Сиёсати ҳифзи асрор ё мутобиқи дастурамалҳое, ки дар шарту шароити

Шартҳои Барномаи мукофотпулӣ муқаррар шудаанд, тамос гиред. Мо метавонем маълумоти

ҷамъоваришуда ё марбут ба иштирокчиёни барномаҳои мукофотпулии моро бо ягон мақсад ё

тартиби дигаре, ки дар ин Сиёсати ҳифзи асрор пешбинӣ шудааст, истифода барем. Барои

гирифтани маълумоти иловагӣ дар бораи он, ки чӣ гуна мо арзиши маълумоти шахсии шуморо

барои барномаҳои мукофотонидан мутобиқи қонуни махфияти истеъмолкунандагони Калифорния

(«CCPA») ҳисоб мекунем, лутфан ба ин ҷо пахш кунед.

Чӣ тавр мо кукиҳоро истифода мебарем

Кукиҳо файлҳои хурд мебошанд, ки ҳангоми сайругашт дар интернет ба компютери шумо

фиристода мешаванд. Онҳо маълумоти муфидро дар бораи муносибати шумо бо вебсайтҳое, ки

ворид кардаед, нигоҳ медоранд. Кукиҳо ягон маълумоти дар компютер ё дастгоҳи шумо ё дар

файлҳои шумо ҳифзшударо ҷамъ намекунанд. Кукиҳо ягон маълумоте надоранд, ки мустақиман

шуморо ҳамчун як шахс муайян кунанд. Кукиҳо компютер ва дастгоҳи шуморо танҳо ҳамчун рақам ва

ҳарфҳои тасодуфӣ таъиншуда нишон медиҳанд (масалан, куки ID ABC12345) ва ҳеҷ гоҳ ба мисли

масалан, Ҷон Э.Смит.

Мо файлҳои cookie-ро бо якчанд сабаб ҷамъ меорем, масалан:

• ба шумо расонидани хизматрасониҳои гуногуни рекламавӣ 

• омӯхтани зиёдтар оиди роҳҳои муносибати шумо бо контенти P&G 

• ба мо дар беҳтар намудани таҷрибаи шумо ҳангоми ташрифорӣ ба сомонаҳои мо ёрӣ додан 

• дар хотир нигоҳ доштани шавқмандии шумо, масалан забон ё минтақа, то ки мо веб-сомонаро дар

ҳар ташрифи шумо танзим накунем 

• барои муайян намудани хатогиҳо ва ҳалли онҳо 

• барои таҳлили чӣ тавр веб сомонаҳои мо хуб кор карда истодаанд 



Намудҳои кукиҳое, ки мо истифода мекунем:

Қатъиян зарур аст  Ин кукиҳо ба саҳифа имкон медиҳанд, ки ягон функсияи муҳимро, ки бе он

саҳифа кор намекунад, бор кунад ё таъмин намояд (яъне маълумоти шуморо дар сабади харид нигоҳ

доред). 

Кукиҳои беҳтаркунӣ  Кукиҳои доимӣ ба сомонаҳо барои дар хотир нигоҳ доштани бартарияти шумо

ҳангоми ташрифи ояндаи шумо имкон медиҳанд. Масалан, агар шумо сомонаро дар ташрифи

аввалини худ дар забони фаронсавӣ хонда бошед, вақте ки шумо ба сомона бармегардед, сомона ба

таври худкор бо забони фаронсавӣ инъикос мегардад. Интихоб накардани забон дар ҳар вақт, онро

боз ҳам қулайтар, самараноктар ва дилчасптар менамояд. 

Кукиҳои рекламавӣ  Ин кукиҳо метавонанд барои омӯхтани он, ки ба чӣ шумо умуман метавонед

шавқ пайдо кунед, дар асоси сомонаҳое, ки шумо ташриф меоред ва маҳсулоте, ки мехаред,

истифода шаванд. Ин ҳамчунин ба мо барои донистани маълумот оиди шумо ба монанди синну сол,

аҳволи оилавӣ, ва чанд нафар кӯдакон шумо дошта метавонистед, ёрӣ медиҳад. Ин маълумот ба мо

барои ба шумо фиристодани рекламаи маҳсулотҳо ва хизматрасонҳо, ки ба чизҳои ба шумо

шавқманд мутобиқанд, имкон медиҳад. Ин ҳамчунин ба мо барои маҳдуд намудани шумораи вақти

дидани як реклама имкон медиҳад.

Кукиҳои таҳлилӣ  Ин кукиҳо ба мо бо оиди чӣ тавр кор кардани веб-сомонаҳои мо нақл мекунанд.

Дар бисёр ҳолатҳо, мо метавонем кукиҳои таҳлилии Google-ро барои дидани иҷрои сайтҳои худ

истифода барем. Қобилияти мо барои истифода ва мубодилаи иттилооти ҷамъовардаи Google

Analytics оид ба сафарҳои шумо ба сайтҳои мо маҳдуд аст, ки аз ҷониби Шартҳои истифодабарии

Google Analytics ва Сиёсати махфияти Google Privacy маҳдуд карда шудааст.

Чӣ тавр шумо метавонед кукиҳоро назорат кунед

Шумо метавонед браузери худро барои ҳамаи кукиҳо рад кунед ё нишон диҳед, вақте ки куки ба

компютери шумо фиристода мешавад. Бо вуҷуди ин, ин метавонад ба сайтҳо ё хидматҳоямон аз

кори дуруст кор кунад. Шумо инчунин метавонед браузери худро барои тоза кардани кукиҳо, ҳар

боре, ки шумо анҷом медиҳед.

Чӣ гуна мо таблиғоти фоизиро истифода мебарем

Вақте ки шумо ба сайтҳои шарики худ меоед, мо метавонем ба шумо рекламаи шуморо ё дигар

контентро нишон диҳем, боварӣ дорем шумо дидани онро мехоҳед. Масалан, шумо метавонед

рекламаи хокаи ҷомашӯӣ Tide®-ро гиред, агар шумо хабар диҳед, ки шумо сомонаҳои фурӯшандаи

либоси бачагона ё лавозимоти мактабиро ташриф овара бошед. Ва аз ин маълумот мо метавонем

хулоса бардорем, ки шумо кӯдакон доред ва аз ин рӯ, хуб мебуд, ки ба маҳсулотҳои шустушӯии

пурқувват шавқ дошта бошед. Бо ин роҳ, мо ният дорем, ки маълумоти муфассалро дар бораи

маҳсулотҳои мо фиристем, ки барои шумо фоидаовар аст. 

Мо аз гурӯҳҳои истеъмолкунандагон мубодилакунии шавқмандиҳои монандро меомӯзем  Мо

метавонем шуморо ба гурӯҳи муайяни истеъмолкунандагон, ки манфиатҳои якхеларо нишон

медиҳанд, ҷойгир кунем. Масалан, мо метавонем шуморо ба гурӯҳи «шавқмандони устура» ворид

намоем, агар бинем, ки шумо зуд-зуд устураҳоро онлайн харид намоед ёки метавонед «харидори

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


арзон» шавед, агар мо пай барем ки шумо купонҳои онлайнро истифода баред ёки таҳфифҳо ёки

арзоншавиҳоро ҷустуҷӯ кунед. Мо ин чизҳо дар бораи шуморо пай мебарем, вақте ки шумо веб-

сомонаҳо, истинодҳоро, ки дар веб-сомонаҳои мо ва дигар сомонаҳои шумо ташрифоварандаро

пахш намоед, барномаи мобилӣ, ки шумо истифода мебаред, ва мактубҳои электроии мо, ки шумо

аз назар мегузаронед ва истинодҳое, ки шумо дар мактубҳои электронӣ пахш мекунед. Мо якчанд

кукиҳо ва муайянкунандаҳои дастгоҳҳоро барои он якҷоя мекунем, то ки дар бораи ҷараёнҳои

умумӣ, шавқмандиҳо, ёки тавсифҳоро аз гурӯҳҳои истифодабарандагоне, ки ҳамаашон онлайн ё

оффлайн ҳаракат мекунанд, омӯзем. Бо ин кор, мо метавонем бисёр касонеро пайдо кунем ва ба

онҳо хизмат мерасонем, ки «ба монанди» онҳое, ки аллакай дар гурӯҳанданд, ба назар мерасанд ва

ба ҳамин тариқ, онҳоеро, ки мо боварӣ дорем, пешниҳодҳо ва маълумотҳои марбут ба маҳсулот ва

иттилооти муфид хоҳанд буд. 

Мо итттилоти дигарро ба куки ва муайянкунандаи дастгоҳи шумо пайваст мекунем  Куки ва

муайянкунандаҳои шумо метавонанд бо иттилооти дигари ба монанди иттилоот дар бораи

маҳсулоте, ки шумо офлайн харидорӣ мекунед, ки аз ҷониби шумо бевосита дар вақти офаридани

ҳисоб дар сомонаҳои ба мо пешниҳод карда мешаванд, истифода бурда шуда метавонад. Мо инро

умуман бо он роҳҳо амалӣ мекунем, ки бевосита шуморо муайян намекунад. Масалан, мо

метавонем донем, ки кукии ҳамчун ID ABC12345 муайянкардашуда ба гурӯҳи харидорони устура дар

асоси ташрифҳо, синну сол, ҷинс ва шавқмандии харид тааллуқ дора, вале номи шахс ёки суроға

ёки иттилооти дигареро дониста наметавонем, ки ӯро ҳамчун шахс муайян мекунад. Эҳтимол мо

мехоҳем шахсан куки ёки иттилоот оиди дастгоҳи шуморо (таърихи азназаргузаронии веб ёки

барномаро) муайян кардан хоҳем, вале мо ҳамеша аз шумо қаблан оиди ин мепурсем. 

Мо шуморо тавассути компютер, планшет, телефон ва дастгоҳҳои шумо шинохта метавонем   Мо

дониста метавонем, ки кукии ID ABC12345 аз компютер аст, ки метавонист бо шахсе ё хонаводае

соҳиби телефони мобилии ID EFG15647 вобаста бошад. Ин маънои онро дорад, ки шумо

метавонистед уребчаҳоро тавассути компютери худ, дар истиноди натиҷаи ҷустуҷӯ аз Google, ки мо

сарпарастӣ намудем ҷустуҷӯ намоед, ва баъдтар рекламаро оиди бренди уребчаҳои Pampers® дар

телефони мобилии худ дида бошед. Мо метавонистем донем, ки шахс дорандаи компютер ва

телефон аст, зеро, масалан, онҳо дар як шабакаи Wi-Fi ҳаррӯз дар як вақт ба қайд гирифта

мешаванд. Фаҳмидани он, ки дастгоҳҳо аз афташ аз яониби шахсе ёки аъзои оила истифода бурда

мешавад, ба мо барои маҳдуд намудани вақти дидани як реклама дар ҳамаи дастгоҳҳо ёрӣ медиҳад.

Ва ин муҳим аст, зеро аз спами дидани як реклама дилхаста намешавед ва мо барои рекламаи

такрорӣ, ки шумо дидан намехоҳед, пардохт намекунем. 

Медиаи таъингардида Вақте ки шумо ба мо маълумоти шахсии худро тавассути сомонаҳои ё ки

барномаҳои мо таҳфил медиҳед, мо рамзгузории он маълумотҳоро – ё ки муайянкунандаи

ивазакунандаро барои ба шумо расонидани рекламаеро, ки ба фикри мо ба шумо шавқманд шуда

метавонад, истифода мебарем. Мо инро умуман бо боркунии нусхаи рамзгузоригардидаи суроғаи

почта, рақами телефон, ё ки муайянкунандаи мобилии рекламакунии шумо ҳамчун алоқаманд ба

бозори шумо ва шумо метавонистед ба мо, ба платформае, ки фазои рекламавиро пешниҳод

мекунад (масалан, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ва ғайра.) таҳвил диҳед ба иҷро мерасонем.

Мо ҳамчунин аз чунин маълумот барои ба шумо расонидани реклама тавассути бо ном веби кушод

истифода мебарем. Ин маънои онро дорад, ки шумо рекламаи мутобиқро дар сомонаҳо ё ки

барномаҳои мо ё ки дар дигар ҷойҳои ба монанди ТВ-и рақамӣ, ки дар музоядаҳои онлайнии

номгузории рекламавӣ иштирок меварзанд, дида метавонед.

Advanced Matching  Баъзе сомонаҳо аз хусусиятҳои Advanced Matching, ки аз ҷониби Платформаҳои

Медиаи иҷтимоӣ барои рекламадиҳандаҳои онҳо (масалан,Advanced Matching аз Facebook,

https://link.edgepilot.com/s/6bb9b699/h3wyPZs1CUChgaiJTbAcDg?u=https://www.facebook.com/business/help/611774685654668?id=1205376682832142


Advanced Matching аз TikTok ва ғайра) пешниҳод карда мешавад, истифода мебаранд.  Тавассути

Advanced Matching, мо баъзе маълумоти ба саҳифаҳои шакли сайти мо воридшударо (масалан, ном,

суроғаи почтаи электронӣ ва рақами телефон — на ягон маълумоти ҳассос ё категорияи махсусро)

дар формати ҳифзшуда (рамзгузорӣ) ба Платформаи медиаи иҷтимоӣ ва ё Пиксели Платформаи

медиаи иҷтимоӣ бо мақсади кӯмак ба куки браузери шумо ё ID-и дастгоҳ, ин маълумотро ба таври

худкор хэш мекунад (рамзгузорӣ мекунад) ва кашида мегирад. Мо ин корро мекунем, то тавонем

рекламаи худро дар платформаи Платформаҳои медиаи иҷтимоӣ беҳтар ҳадаф ва чен кунем. Ҳамин

тавр мо метавонем бидонем, ки агар мо дар Платформаи медиаи иҷтимоӣ як таблиғотро нишон

диҳем, шумо онро пахш кардед, ба сайти мо омадед ва чизе харидед — ё не — ва аз ин рӯ оё мо бояд

дар Платформаи медиаи иҷтимоӣ таблиғро идома диҳем — ё не.

Технологияҳои дигаре, ки мо метавонем истифода барем

Маякҳо якҷониба  Маякҳо ба барномаҳои мобилӣ, ки шумо ба телефони худ насб мекунед, ба

масофаҳои хеле наздик мефиристанд, масалан, барои ба шумо хабар додан, ки кадом маҳсулотҳо

ҳангоми ба мағоза рафтанатон ба фурӯш бароварда мешаванд. Маякҳо бо дастгоҳи шумо танҳо он

вақт, ки шумо наздик шудед ва танҳо баъд аз оне, ки шумо дар барномаи мобилӣ розигӣ додед,

муошират мекунанд. Дар навбати худ, барномаҳо метавонанд ба мо маълумотҳои макони

ҷойгиршударо барои кӯмак расонидан ба рекламадиҳӣ пешниҳод кунанд ва ба шумо пешниҳод

намоянд. Масалан, вақте ки шумо дар назди қисмати нигоҳубини пӯст дар супермаркет қарор

доред, мо метавонем як купон $ 4 фиристем.

Пикселҳо  Инҳоянд, ки объектҳои хурд ба веб саҳифа дохил мешаванд, вале намоён нестанд. Онҳо

инчунин ҳамчун «тэгҳо», «блокҳои веб», ё «пикселҳои gif» шинохта шудаанд. Мо пикселҳо барои

компютери шумо тавсия медиҳем, ки фаъолияти сомонаи моро назорат карда, ба ҷойҳои осонтар ва

барои фаъолияти маркетинги онлайн ташриф оред. Мо инчунин пикселҳоро ба паёмҳои

электронии худ ёки мактубҳои навидии худ барои муайян намудани кушода будан ва кор кардан бо

онҳо ҷой мекунем. 

Муайянкунандагони мобилӣ ва SDKҳо   Мо коди нармафзорро дар барномаҳои мобилии мо барои

ҷамъ овардани иттилооте, ки ба кукиҳо дар Интернет ҷамъ меоянд, истифода мебарем. Ин иттилоот

мисли суроғаҳои телефони мобилии шумо (IDFAҳои iOS ва ID-и рекламавии Android) ва тарзи

истифодабарии барномаҳои мо хоҳад буд. Ба монанди кукиҳо, маълумоти дастгоҳии мо

ҷамъмеоварда ба таври худкор ба он тавре ки шумо барномаҳои мобилии моро истифода мебаред,

ҳеҷ гоҳ шуморо ҳамчун шахсият муайян намекунад. Мо танҳо дастгоҳи мобилиро чун рақамҳои

тасодуфӣ ва ҳарфҳоҳо медонем (масалан, ID EFG4567) ва ҳеҷ гоҳ, масалан, Ҷон Эл Смит. 

Мавқеъҳои монанд  Мо метавонем маълумотро дар бораи маҳалли ҷойгиршавии худ аз мавқеъҳои

шабеҳи системаҳои глобалии система (GPS) (дарозумрӣ ва самарабахш), вақте ки шумо

барномаҳоятонро истифода мебаред, гирем. Шумо ҳамеша дар бораи телефон ё дастгоҳи худ

огоҳед, ки шуморо қабул кунад ё рад кунед, то ки мо дар куҷо дар ҷаҳон ҷойгир шавем. Шумо бояд

бифаҳмед, ки мо ҳамеша аз розигии довталабӣ хоҳиш мекунем, ки умуман дар шаҳр, рамзи почта ё

вилоят ҷойгир шуда бошед. Масалан, мо намедонем, ки шумо дар куҷоед, он чизе ки медонем, ки

шумо дар Манила, Филиппин ҳастед. 

Контенти сомона ва барнома
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Плагинҳо  Веб-сомонаҳои мо плагинҳои ширкатҳои дигар, масалан, шабакаҳои иҷтимоиро дарбар

гирифта метавонанд. Мисоли чунин плагин тугмаи «Лайк» аз Фейсбук аст. Плагинҳои мазкур

иттилоотро (масалан, истиноди саҳифае, ки шумо ташриф овардаед) ҷамъ оварда ва онро ба

ширкате, ки онро офаридааст, фиристода метавонанд. Ин ҳатто дар ҳолате, ки шумо плагинро пахш

накардаед, ба миён омаданаш мумкин аст. Ин плагинҳо аз ҷониби сиёсати махфият ва шартҳои

ширкати онҳоро офарида идора карда мешаванд, ҳатто дар сомонаҳои мо ҷойгир бошанд ҳам. Мо

ба сифати нозири ин маълумотҳо барои сомонаҳои мо дар МИА ва ШМ бо мақсади ҷамъкунӣ ва

интиқоли ин маълумотҳо баромад мекунем. Чунин плагинҳо файлҳои зарурии куки намебошанд ва

дар сомонаҳои мо дар МИА ва ШМ ҳангоми онҳоро қабул кардани шумо кор хоҳанд кард. 

Логинҳо  Сомонаҳои мо метавонанд ба шумо тавассути ҳисоби қайди шумо дар ширкати дигар,

масалан ба монанди «Бо истифода аз Фейбук ворид шавед» ворид шудан имкон диҳанд Вақте ки

шумо инро амалӣ мекунед, мо танҳо ба он маълумоте, ки шумо ба мо барои гирифтани маълумотҳои

ҳисоби қайдатон дар ҳисоби қайди ширкате, ки шумо барои даромадан бо тавассути он додаед,

дастрасӣ хоҳем дошт. 

Контенти истифодабаранда  Баъзе аз сомона ва барномаҳои мо ба шумо барои боркунии контенти

худӣ барои озмунҳо, блогҳо, видеоҳо ва дигар функсияҳо иҷозат медиҳанд. Лутфан, дар хотир нигоҳ

доред, ки ҳар иттилооте, ки шумо тасдиқ мекунед ёки мегузоред, иттилооти оммавӣ мегардад. Мо аз

болои оне, ки чӣ тавр дигарон контенти шумо дар сомона ва барномаҳои мо гузоштаро истифода

мебаранд, назорат карда наметавонем. Мо барои чунин истифодабариҳо, ки сиёсати махфияти

мазкур, қонун, ёки махфияти хусусӣ ва амнияти шуморо вайрон карда метавонанд, ҷавобгар нестем.

Истинодҳо   Сомонаҳои P&G метавонанд истинодҳоро ба сомонаҳои дигаре дошта бошанд, ки мо

онҳоро назорат карда наметавонем. Ин сомонаҳо аз ҷониби сиёсатҳои махфият ва шартҳои онҳо

назорат карда мешаванд, на аз ҷониби мо.

Мо чӣ гуна маълумотро мубодила мекунем

Мо дар мубодилаи маълумоти шахсии шумо нестем ва ин корро танҳо дар ҳолатҳои

хеле маҳдуде, ки махфияти шумо ҳифз карда мешавад.

Бо розигии шумо

Вақте, ки мо розигии шуморо гирем, шарикони худро бодиққат интихоб мекунем, то ки онҳо

метавонанд ба шумо пешниҳодҳо, пешкашиҳо ё рекламаро дар бораи маҳсулот ва хидматҳояшон,

ки мо боварӣ дорем, фиристанд. Масалан, одамоне, ки мактубҳои электрониро аз P&G оиди бренди

уребчаҳои мо, ба монанди Pampers® мегиранд, ҳамчунин метавонанд барои омехтаҳои кӯдакон, ки

аз ҷониби дигарон истеҳсол карда шудаанд, шунаванд.

Платформаҳои онлайн ва ширкатҳои технологияҳои рекламавӣ

Вебсайтҳо ва замимаҳои мо метавонанд идентификаторҳои беҳамто, маълумоти тахминӣ ва

ҳосилшуда, иттилооти онлайн ва техникӣ ва маълумотҳои геолокатсияро бо платформаҳои онлайн

ва ширкатҳои технологияи таблиғотӣ мубодила кунанд, то ба мо дар расонидани таблиғот ва

пешниҳодҳои мувофиқ кумак кунанд.   Мо ҳамеша кафолат медиҳем, ки ба талаботи қонунҳои

амалкунанда, ки метавонанд розигӣ ва/ё даст кашиданро дар бар гиранд, риоя кунем. Мо



маълумоти шахсии шуморо ба фурӯшандаҳо берун аз P&G бар ивази ҷуброни пулӣ намефурӯшем.

Агар шумо сокини Калифорния бошед, лутфан ба иттилооти иловагӣ ба бахши махфияти зерини

бахши ҳуқуқи махфияти истеъмолкунандагони Калифорния нигаред.

Провайдерҳои хидматрасон

Мо метавонем маълумоти шуморо бо провайдерҳои хидматрасон мубодила кунем, ки ба мо дар

пешбурди тиҷорати мо, аз ҷумла хостинг кардани сайтҳо, расонидани паёмҳои электронӣ ва

иртиботи маркетингӣ ба шумо, таҳлили маълумоти ҷамъоваришуда ва кӯмак дар робита бо фурӯш

кумак кунанд (масалан, бубинем, ки оё мо ба шумо таблиғ дар сайти платформа ва пас шумо

маҳсулотро аз мо харидед) ва ба шумо маҳсулот ва хидматҳои дархосткардаатонро мефиристед. Мо

инчунин маълумоти шуморо бо ҳуқуқшиносон, аудиторҳо, мушовирон, технологияҳои иттилоотӣ ва

ширкатҳои амниятӣ ва дигар шахсоне, ки ба мо хидмат мерасонанд, мубодила мекунем. Мо танҳо он

маълумоти шахсиро мубодила мекунем, ки ба ширкатҳо барои ба анҷом расонидани вазифаҳои мо

талабкарда зарур мебошанд. Онҳо барои ҳифз намудани иттилоот бо он тавре, ки мо анҷом

медиҳем, талаб карда мешаванд ва онҳоро дар мақсадҳои дигар истифода намебаранд. Дар тӯли 12

моҳи қабл аз навсозии охирини сиёсати махфият, мо метавонем маълумотро аз ҳама категорияҳои

дар қисмати « Намудҳои маълумоте, ки мо ҷамъ меорем » номбаршуда ба шахсони сеюм вобаста ба

хусусиятҳои иҷрои тиҷорат ба шахсони сеюм ошкор созем.

Пардохт барои харидҳо

Пардохти харидҳои тавассути баъзе аз сомонаҳои мо ба амал бароварда шуда, бо истифода аз

низоми пардохтҳои онлайнии таҳвилгари ҷонибӣ ба амал бароварда мешавад. P&G ба маълумотҳо

оиди корти кредитии шумо, ки барои харидҳо пешкаш гардидааст, дастрасӣ надорад ва иттилоот

оиди корти кредитии шуморо нигоҳ намедорад ва дар доираи харидҳои шумо тавассути ин

низомҳои ҷонибӣ фош намекунад. Иттилооти шахсӣ ё ки молиявии шумо, ки ба низоми пардохтҳои

онлайнии мо пешкаш мекунед, бо сиёсати махфият ва шартҳои истифодабарии ҷониби сеюм

танзим карда мешавад ва мо ба шумо қабл аз пешкашкунии ягон иттилооти шахсӣ ё ки молиявӣ бо

онҳо шинос шуданро тавсия медиҳем. P&G ҳоло аз PayPal ва Braintree ҳамчун платформаҳои

тиҷорати электронии ҷониби сеюм истифода мебарад. 

Сабабҳои ҳуқуқӣ ва монанд

Агар бренде ёки яке аз тиҷоратҳои мо, ки ба онҳо маълумоти шахсии худро мубодила намудед,

фурӯхта шавад, маълумотҳои шумо ба он корхона мубодила карда мешаванд. Дар натиҷа, эккаунти

шумо ва маълумоти шахсии шумо то хабар додани шумо ба мо ёки ширкати нав оиди он, ки шумо

онро нест карданиед, нест карда намешаванд. Шумо ҳамчунин метавонед иттилооти шуморо ба

ширкатҳое, ки ба мо барои ҳифз кардани ҳуқуқҳо ва моликияти мо ёрӣ мерасонанд, ёки ҳангоми аз

ҷониби қонун ёки намояндагони ҳукумат талаб карда шуданд мубодила кунед.    

Намудҳои маълумоте, ки мо ҷамъ меорем

Ҳамчун як ширкати бузург, ки дорои бисёр маҳсулот ва тиҷорат дар бисёр

кишварҳои ҷаҳон аст, мо намудҳои зеринро ҷамъ меорем, то ба ҳама

истеъмолкунандагон беҳтар хизмат расонем.

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
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Лутфан огоҳ бошед, ки ин рӯйхати мукаммали ҳамаи намудҳои имконпазири маълумотест, ки мо

ҷамъ меорем ва аксари ин намудҳо қариб ба шумо дахл нахоҳанд кард. Агар шумо хоҳед бидонед,

ки мо воқеан дар бораи шумо чӣ маълумот дорем, танҳо хоҳиш кунед.

Он чизе ки мо одатан ҷамъ меорем

Маълумоти тамосӣ Унсурҳои маълумот дар ин гурӯҳ номҳо (аз ҷумла лақабҳо ва номҳои қаблӣ),

унвонҳо, суроғаи почта, суроғаи почтаи электронӣ, рақами телефон/рақами мобилӣ ва маълумот

барои тамос барои шахсони вобаста (ба монанди корбарони ваколатдори ҳисоби шумо)-ро дар бар

мегиранд.

Демографияи умумӣ ва психографӣ Унсурҳои маълумот дар ин категория хусусиятҳо ва

афзалиятҳои шахсӣ, аз қабили синну сол, вазъи оилавӣ ва оила, афзалиятҳои харид, забонҳои

гуфтугӯ, маълумоти барномаи вафодорӣ ва мукофот, маълумоти демографии хонавода, маълумот аз

платформаҳои ахбори иҷтимоӣ, маълумот ва маълумоти касбӣ, маҳфилҳо ва холҳои манфиатҳо ва

тамоюли шахсони сеюм (эҳтимолияти харид, сар задани воқеаи ҳаёт ва ғ.).

Амалиёт ва иттилооти тиҷоратӣ Унсурҳои маълумот дар ин категория маълумоти суратҳисоби

муштариён, маълумоти тахассусӣ, таърихи харид ва сабтҳои марбут (баргардонидан, сабти хидмати

маҳсулот, сабти пардохтҳо, қарзҳо ва ғ.), Сабтҳои марбут ба зеркашиҳо ва хариди маҳсулот ва

замимаҳо, маълумоти ғайримуҳимии ҷамъоваришударо дар бар мегиранд. барои аутентификатсияи

истеъмолкунандагон (гузарвожаҳо, саволҳои амнияти суратҳисоб), сабтҳои хидматрасонӣ ба

мизоҷон.

Идентификатсияҳои нодир ва ҳисобҳо Унсурҳои маълумот дар ин категория рақами беназири ID

(ба монанди рақами муштарӣ, рақами суратҳисоб, рақами обуна, рақами барномаи мукофот),

идентификатори система (аз ҷумла номи корбар ё маълумотномаи онлайн), таблиғгарони дастгоҳҳо,

ID реклама ва суроғаи IP-ро дар бар мегиранд.

Маълумоти онлайн ва техникӣ Ин ба интернет ё дигар иттилооти фаъолияти шабакаи электронӣ

дохил мешавад. Унсурҳои маълумот дар ин категория инҳоянд: Суроғаи IP, суроғаи MAC, SSID ё

дигар шиносномаҳои дастгоҳ ё идентификаторҳои доимӣ, ID-и корбари онлайн, пароли рамзгузорӣ,

хусусиятҳои дастгоҳ (ба монанди маълумоти браузер), веб-журналҳои веб-сервер, сабти барномаҳо,

дидани маълумот, тамошои маълумот (телевизион, ҷараён), вебсайт ва истифодаи барномаҳо,

кукиҳои шахси аввал, кукиҳои сеюм, кукиҳои флеш, кукиҳои Silverlight, веб маякҳо, gif-ҳои тоза ва

барчаспҳои пиксел.

Маълумотҳои тахминшуда Ин иттилоотро дар бар мегирад, ки аз дигар маълумоти дар ин боб

номбаршуда гирифта шудаанд. Мо унсурҳои додашуда ва ҳосилшударо тавассути таҳлили

муносибатҳо ва иттилооти муомилоти худ эҷод мекунем. Унсурҳои маълумот дар ин категория

дорои хосиятҳо, атрибутҳо ва/ё холҳое мебошанд, ки аз ҷониби барномаҳои таҳлили дохилӣ ба даст

оварда шудаанд. 

Он чизе ки мо баъзан ҷамъ меорем

Ҷойгиркунии дақиқ  Унсурҳои маълумот дар ин категория ҷойгиршавии дақиқро дар бар мегиранд

(масалан, арзи ҷуғрофӣ/тӯлонӣ ё дар баъзе ҳолатҳо суроғаи IP).
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Маълумоти марбут ба саломатӣ  Унсурҳои маълумот дар асоси тарзи ҷамъоварии он инҳоро дар

бар мегиранд: 

• Маълумот аз барномаҳои истеъмолӣ ҷамъоварӣ карда мешавад

• Маълумоти умумӣ дар бораи саломатӣ ва нишонаҳо

• Маълумоти марбут ба ҳомиладорӣ, ба монанди мӯҳлати ниҳоӣ

• Таҳқиқоти таҳқиқоти истеъмолӣ, ки шумо розигии огоҳонаи худро пешниҳод кардед

• Маълумот дар бораи солимии ҷисмонӣ ё равонӣ, ҳолати беморӣ, таърихи беморӣ ё табобат ё

ташхиси тиббӣ, доруҳои гирифташуда ва маълумоти марбут

Маълумоти молиявӣ  Унсурҳои маълумот дар ин категория рақами суратҳисоби бонкӣ ва

маълумоти кортҳои пардохтиро дар бар мегиранд (масалан, вақте ки шумо бевосита бо бренд харид

мекунед ё аз бренд қарз мегиред).

ID-ҳои аз ҷониби давлат додашуда  Унсурҳои маълумот дар ин категория ID-ҳои давлатӣ ва ID-ҳои

андозиро (масалан, барои ғолибони мусобиқаҳо дар юрисдиксияҳое, ки дар он ҷо мо бояд

маълумотро ҷамъ оварем).

Маълумоти аудиовизуалӣ  Унсурҳои маълумот дар ин гурӯҳ аксҳо, аксҳои видеоӣ, сабтҳои

видеокамера, сабти маркази зангҳо ва сабти мониторинги зангҳо ва паёмҳои овозиро дар бар

мегиранд (масалан, барои таҳқиқот, вақте ки шумо ба иншооти мо ташриф меоред ё вақте ки мо ба

мо занг мезанед).

Дастгоҳҳои интеллектуалӣ ва маълумотҳои сенсор  Унсурҳои маълумот дар ин категория сабтҳои

дастгоҳҳои интеллектуалӣ, маҳсулоти IoT-ро дар бар мегиранд (масалан, аз чуткаи дандоншӯии ба

воситаи Oral B пайвастшуда).

Маълумот дар бораи кӯдакон  Унсурҳои маълумот дар ин категория метавонанд шумораи кӯдаконе,

ки шумо доред, андозаи памперси фарзандонатон, ҷинс ва синну солашон бошанд.

Маълумоти биометрӣ   Унсурҳои ин категория категорияҳои шинохти рӯй ва намоиши математикии

идентификатори биометрии шуморо дар бар мегиранд, ба монанди қолаби барои муқоиса

нигоҳдошта (масалан, барои таҳқиқоти илмии соҳаи тандурустӣ). Мо ин маълумотҳои биометриро на

бештар аз се сол аз лаҳзаи муносибати ҳамдигарии шахс бо мо нигоҳ хоҳем дошт, бо истиснои

ҳолатҳое, ки аз мо бо бештар нигоҳ доштани онҳо бо мақсади риояи талаботи қонунӣ ё ки меъёрӣ ё

ки ба амал баровардан ё ки ҳимояи манфиатҳои қонунии шумо талаб карда шаванд Мо протоколҳои

тиҷоратии ақлонаро барои ҳимоя, ва ҳангоми зарурият, барои бебозгашт нест кардани ин

маълумотҳои биометрӣ ворид кардем.

Кӯдакон ва маълумоти шахсӣ

Мо ҳангоми ҷамъкунии онлайнии маълумотҳои шахсӣ аз кӯдакон ба ҳамаи қонунҳои

татбиқшавандаи муҳофизакунандаи маълумотҳо риоя мекунем. Масалан, дар МИА ва ШМ мо



маълумоти шахсиро аз кӯдакони то 16 сола бе розигии шахси дорои ӯҳдадории волидайнӣ ҷамъ

намекунем, агар аз ҷониби қонунгузории маҳаллӣ синну соли камтар пешбинӣ нагардида бошад –

бо шарте, ки агар чунин синну соли хурд аз 13 сола камтар набошад. Айнан ҳамин тавр дар ИМА мо

ҳангоми ҷамъкунии маълумоти шахсӣ аз кӯдакони то 13 сола розигии тасдиқгардидаи волидайнро

мегирем.

Чӣ тавр маълумоти шумо бехатар боқӣ мемонад

Махфияти шумо муҳим аст. Аз ин рӯ мо онро эҳтиром намуда, чораҳо меандешем, то

онро аз талафот, истифодаи нодуруст ё тағирёбӣ муҳофизат намоем.

Мо маълумоти шахсии худро ҳурмат мекунем ва барои муҳофизат кардани он аз дастнорасозӣ, хато

ё тағйирот чораҳои зарурӣ андешида истодаем. Ҳангоми зарурат, ин қадамҳо чораҳои техникиро

дар бар мегиранд, ба монанди сӯхторҳо, ошкоркунӣ ва пешгирии ҳамлаҳо, паролҳои беназир ва

мураккаб ва рамзгузорӣ. Мо инчунин тадбирҳои ташкилӣ ва физикӣ, аз қабили омӯзишдиҳандаҳо

оид ба ӯҳдадориҳои коркарди маълумотҳо, муайян кардани ҳодисаҳои маълумот ва хатарҳо, маҳдуд

кардани дастрасии кормандон ба маълумоти шахсии шумо ва таъмини амнияти ҷисмонӣ, аз он

ҷумла дурустии ҳуҷҷатҳо ҳангоми истифода нашудани он.

Интиқолҳои байналмилалӣ

Иттилооти шахсии шумо метавонад ба кишвари дигари аз кишвари дар он ҷамъовардашуда, аз он

ҷумла Иёлоти Муттаҳида, интиқол дода, нигоҳ дошта ва коркарда карда шавад. Масалан, мо

маълумотҳои шуморо дар сервер дар Иёлоти Муттаҳида нигоҳ дошта метавонем, барои он, ки дар

он ҷо махзани маълумотҳои мушаххас ҷойгир аст; ва ин маълумотҳо такроран «интиқол дода шуда»

метавонанд, вақте ки яке аз маркетологҳои мо ба ин маълумотҳо аз Швейтсария барои ба шумо

фиристодани намунаи маҳсулот дастрасӣ гирад. Барои маълумотҳои МИА ва ШМ, мо чунин

интиқолҳоро ҳам байни ташкилотҳои P&G, ҳам байни P&G ва дастраскунандагони хизматрасониҳои

мо, бо истифода аз чораҳои ҳимояи шартномавии мо, ки аз ҷониби мақомотҳои танзимкунанди МИА

ва ШМ барои таъмини ҳифзи маълумотҳои шумо тасдиқ карда шудаанд (ба ном қоидаҳои

намунавии шартномаҳо) амалӣ менамоем. Агар шумо нусхаи шартномаи интиқолро гирифтан хоҳед,

бо мо дар тамос бошед. Барои маълумоти ғайримуқаррарии МИА ва ШМ, мо ин гуна интиқолҳоро

дар асоси ризоияти шумо ё шартномаҳои мо, дар сурате ки қонунҳои маҳаллӣ талаб мекунанд,

анҷом медиҳем.

Ифшои минтақавӣ

Ҳуқуқҳои махфияти истеъмолкунандагони Калифорния

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ дар бораи категорияҳои маълумоти шахсӣ, ки мо ҷамъ

меорем, мақсадҳои тиҷорӣ ва тиҷоратӣ барои ҷамъоварии маълумоти шахсӣ ва категорияҳои

шахсони сеюм, ки мо маълумоти шахсиро бо онҳо мубодила мекунем, лутфан ба маълумоти дар

боло буда нигаред. Ҳамчун як сокини Калифорния, шумо метавонед ҳуқуқ доред дар муддати 12 моҳ

ду маротиба маълумоти зеринро дар бораи маълумоти шахсии дар тӯли 12 моҳи охир дар бораи

шумо ҷамъоварда талаб кунед:
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• категорияҳо ва пораҳои мушаххаси иттилооти шахсӣ, ки мо дар бораи шумо ҷамъ овардаем; 

• категорияҳои манбаъҳо, ки мо маълумоти шахсиро аз рӯи онҳо ҷамъоварӣ кардем;

• мақсадҳои тиҷорӣ ё тиҷоратӣ, ки мо маълумоти шахсиро ҷамъоварӣ ва фурӯхтем; 

• категорияҳои шахсони сеюм, ки мо маълумоти шахсиро бо онҳо мубодила кардем; ва 

• категорияҳои маълумоти шахсӣ дар бораи шумо, ки мо бо мақсади тиҷорат фурӯхтем ё ошкор

кардем ва категорияҳои шахсони сеюм, ки мо онҳоро бо мақсади тиҷорат фурӯхтем ё фош кардем. 

Ғайр аз он, шумо ҳуқуқ доред оид ба нест кардани баъзе маълумоти шахсии аз шумо

ҷамъоваришуда талаб кунед. Барои пешниҳоди дархост дар бораи ошкорбаёнӣ, дастрасӣ ба ҳама

маълумоте, ки мо дар бораи шумо дорем ё дар бораи нест кардани маълумоти шумо, ки дар боло

тавсиф шудааст, шумо метавонед бо мо дар тамос шавед дар ин ҷо бо мо тамос гиред ё бо рақам ба

мо занг занед (877) 701-0404 дар ҳама ҳолат. Барои кӯмак ба ҳифзи махфияти шумо ва нигоҳ

доштани амният, мо чораҳо меандешем, то шахсияти шуморо пеш аз додани дастрасӣ ба маълумоти

шахсии шумо ё баррасии дархости ҳазфи шумо. Пас аз гирифтани дархости шумо, мо ба шумо

шакли тасдиқро тавассути почтаи электронӣ ё почтаи почта мефиристем. Барои ба итмом

расонидани дархости шумо, лутфан ҳангоми гирифтани он ба варақаи тасдиқӣ ҷавоб диҳед. Барои

тасдиқи шахсияти шумо, мо метавонем аз шумо ягон маълумоти зеринро талаб кунем: Ном, суроғаи

почтаи электронӣ, суроғаи почта ё санаи таваллуд. Ғайр аз он, агар шумо аз мо хоҳиш намоед, ки ба

шумо қисмҳои мушаххаси маълумоти шахсиро пешниҳод намоед, мо аз шумо талаб менамоем, ки

эъломияро бо ҷазои дурӯғин, ки шумо истеъмолкунанда ҳастед, ки маълумоти шахсии ӯ мавзӯи

дархост мебошад, имзо кунед.

Лутфан бифаҳмед, ки P&G наметавонад маълумоти шахсиро дар он ҳолатҳое, ки нигоҳдории мо

барои мақсадҳои тиҷорати дохилии мо талаб карда мешавад ё ба тариқи дигар аз ҷониби CCPA

иҷозат дода шудааст, нест кунад (масалан, пешгирии қаллобӣ ё риояи қонунӣ). Дар ин ҳолатҳо, мо

маълумоти шуморо мувофиқи барномаи нигоҳдории сабтҳоямон нигоҳ медорем ва дар охири

мӯҳлати нигоҳдорӣ онро боэътимод нест мекунем.

Ниҳоят, шумо инчунин ҳуқуқ доред, ки аз фурӯши маълумоти шахсии худ даст кашед. Барои

истифодаи ин ҳуқуқ, лутфан дар ин ҷо бо мо тамос гиред ё бо рақами (877) 701-0404 ба мо занг

занед.

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ дар бораи он, ки чӣ гуна мо маълумоти шуморо бо шахсони

сеюм мубодила кардем, то он дар доираи CCPA дар давоми 12 моҳи қабл аз санаи охирини ин

сиёсати махфият «фурӯш» бошад, лутфан ба ҷадвали зер нигаред. Мо дидаву дониста маълумоти

шахсии ноболиғони то 16-соларо намефурӯшем

Ҳисобкунии барномаҳои мукофотҳо Тибқи CCPA, шумо метавонед ба шумо иттилоъ диҳед, ки чаро

барномаҳои ҳавасмандгардонии молиявӣ ё фарқияти нарх ё хидматрасонӣ тибқи қонун иҷозат

дода шудаанд, аз ҷумла (i) баҳои дурусти арзиши маълумоти шахсии шумо, ки асосро ташкил

медиҳанд барои пешниҳоди ҳавасмандгардонии молиявӣ ё фарқияти нарх ё хидмат ва (ii) тавсифи

усули мо барои ҳисоб кардани арзиши маълумоти шахсии шумо. Умуман, мо ба иттилооти шахсӣ

арзиши пулӣ ё дигар таъин намекунем. Аммо, дар сурате, ки тибқи қонун аз мо талаб карда

мешавад, ки чунин арзишро дар заминаи Барномаҳои мукофотонидан ё фарқиятҳои нарх ё хидмат
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таъин кунем, мо маълумоти шахсии ҷамъоваришуда ва истифодашударо ба арзиши тахфиф ё

ҳавасмандгардонии молиявии пешниҳодшуда баробар арзёбӣ кардем, ва ҳисобкунии арзиш ба

саъю кӯшиши амалӣ ва боинсофона асос ёфтааст, ки аксар вақт (i) категорияҳои маълумоти шахсии

ҷамъоваришударо (масалан, номҳо, суроғаҳои почтаи электронӣ), (ii) интиқоли чунин маълумоти

шахсиро барои мо ва мукофотҳои мо Барномаҳо, (iii) нархи тахфифшудаи пешниҳодшуда, (iv) ҳаҷми

истеъмолкунандагоне, ки дар барномаҳои мукофотпулии мо сабти ном шудаанд ва (v) маҳсулот ё

хидмате, ки Барномаҳои мукофотонидан ё фарқиятҳои нарх ё хидмат ба онҳо дахл доранд. Ифшои

арзиши дар ин ҷо тавсифшуда пешбинӣ нашудааст ва набояд ҳамчун радди маълумоти махфии

хусусӣ ё тиҷоратии мо, аз ҷумла сирри тиҷоратӣ тафсир карда шавад ва ҳеҷ гуна намояндагӣ дар

робита бо принсипҳои баҳисобгирии умумиҷаҳонӣ ё стандартҳои баҳисобгирии молиявӣ набошад. 

Эзоҳи калифорния барои калонсолон Мо метавонем хизматрасониҳои интерактивиро, ки ба

ҷавонони аз 18 сола хурд барои боркунии контенти худ (масалан, видеоҳо, эзоҳҳо, навкуниҳои статус,

ёки суратҳо) пешниҳод карда метавонем. Ин контент метавонанд вақти дилхоҳ аз ҷониби

дастурамали мазкур дар сомонаҳои мо нест карда шавад. Агар шумо саволҳо дошта бошед, ки чӣ

тавр ин корро кардан мумкин аст, бо мо тамос гиред. Агар шумо оиди чӣ тавр инро карданро дошта

бошед, бо мо тамос гиред Диққат диҳед, ки чунин постҳо метавонанд аз ҷониби каси дигаре, ки

барои ин амалҳо ҷавобгар намебошад, нусхабардорӣ, аз нав фиристода ёки дар ҷои дигар гузошта

шаванд. Шумо, дар ин ҳолатҳо, бояд ба соҳибони сомонаҳои дигар барои несткунии контенти шумо

муроҷиат намоед. 

«Фурӯш»-и маълумоти шахсӣ

Муайянкунандаи беназир, иттилооти тахминӣ ва ҳосилшуда, иттилооти онлайн ва техникӣ ва

маълумот дар бораи маҳалли ҷойгиршавӣ

Мо ин маълумоти шахсиро ба категорияҳои зерини шахсони сеюм мефурӯшем:

• Платформаҳои онлайн ба монанди Google, Amazon, Facebook 

• Ширкатҳои Adtech ба монанди DSP-ҳои мо

Ин маълумот бо мақсади таблиғи мақсаднок мубодила карда мешавад. Ин ширкатҳо ин

маълумотро барои беҳтар кардани маҳсулот ва хидматҳои худ мутобиқи шартҳои платформаи худ

истифода мебаранд.

Маълумот ва афзалиятҳои демографӣ

Мо ин маълумоти шахсиро ба категорияҳои зерини шахсони сеюм мефурӯшем:

• Шарикони чакана

Ин маълумот тибқи розигии шумо барои маркетинги муштарак тақсим карда мешавад (масалан,

пайванд барои барномаҳои мукофот)

Мо инчунин маълумоти дигарро бо розигии шумо мефурӯшем.

Чӣ тавр бояд қатъ карда шавад
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Барои даст кашидан аз фурӯши маълумоти шумо, ба ин ҷо пахш кунед ё бо рақами (877) 701-0404 ба

мо занг занед.

Агар шумо хоҳед, ки сабти дохилии худро нав кунем, то маълумоти шахсии шуморо аз барномаҳои

брендиамон бо шахси сеюм ба тарзи «фурӯш» мубодила накунем, инҷоро клик кунед ё бо рақами

(877) 701-0404 ба мо занг занед.  Илтимос дар хотир гиред, ки P&G инчунин метавонад маълумоти

шахсии шуморо тавассути кукиҳо ё технологияҳои пайгирӣ бо мақсади таблиғ ва мақсадҳои

маркетинги муштарак ба шахсони сеюм интиқол диҳад. Барои истифодаи ҳуқуқи

«Фурӯшнашаванда»-и марбут ба кукиҳои вебсайт ва технологияҳои пайгирӣ, лутфан ба вебсайти

бренди дахлдор ворид шавед, ба маркази дархосткардаи «Нагузорем»-и Калифорнияи мо дар

поёни саҳифа ворид шавед ва афзалиятҳои худро муқаррар кунед. Азбаски баъзе аз ин шахсони

сеюм аз рӯи вебсайт ва дастгоҳ ба тарзи гуногун фаъолият мекунанд, ба шумо лозим меояд, ки ин

қадамро барои ҳар як вебсайти P&G, ки истифода мекунед, анҷом диҳед. 

Тибқи CCPA, шумо метавонед як агенти ваколатдорро таъин кунед, ки аз номи шумо дархост кунад,

аммо агент бояд раванди санҷишро ба анҷом расонад, аз ҷумла пешниҳоди далелҳоеро, ки он аз

номи шумо таъин шудааст. Барои дархостҳои дастрасӣ ва ҳазф, ки агенти ваколатдор аз номи шумо

кардааст, мо инчунин метавонад аз шумо тафтиши шахсияти худро мустақиман бо мо талаб кунем

(тавре ки дар боло тавсиф шудааст). Агар шумо интихоби ҳуқуқҳои худро дар доираи CCPA интихоб

карда бошед, мо нархҳои гуногунро талаб намекунем ва сатҳ ё сифати гуногуни молҳо ё хидматҳоро

пешниҳод намекунем.

Барои дидани чанкуниҳо аз соли тақвимии қаблӣ ба инҷо пахш кунед.

МИА ва ШМ махфӣ

Қисмати мазкур танҳо ба коркардкунии маълумотҳои сокинони кишвари МИА ва ШМ аз ҷониби мо

тааллуқ дорад. Он ба баландбардории шаффофияти коркард, нигоҳдорӣ ва интиқоли маълумотҳои

шахсии сокинони МИА ва ШМ ах ҷониби мо равона карда шудааст, ки ба мафҳум ва руҳияи

Регламенти умуми муҳофизати маълумотҳо («GDPR») ва GDPR, ки ба қонунгузории ШМ бо Қонун дар

бораи музофизаи маълумотҳо аз соли 2018 мутобиқат дорад (Хуруҷ аз ИА) Низомнома 2019.

Ташкилотҳои

Ташкилотҳои гуногуни P&G нозири маълумотҳои шахсии шумо буда метавонанд. Нозири

маълумотҳо — ин субъектест, ки коркардро роҳбарӣ мекунад ва барои маълумотҳо ӯҳдадории асосӣ

дорад. Нақшаи зерин назораткунандаҳои маълумотҳои моро барои маълумотҳои кишварҳои ИА

муайян мекунад. Масалан, вақте ки почтаи электрониро дар яке аз сомонаҳои фаронсавии мо ба

қайд гузоред, ташкилоти P&G, ки дар назди номи кишвар нишон дода шудааст, нозири ин

маълумотҳои шахсӣ мебошад (масалан, Procter & Gamble France SAS).

Кишварҳо Назораткунандаи маълумотҳо

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

Булғория Procter & Gamble Bulgaria EOOD, So�a 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, Bulgaria
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Руминия Барои озмунҳо: Procter & Gamble Distribution SRL, Distribution SRL, 9-9A
Dimitrie Pompei Blvd., 
Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Руминия 

Барои сомонаҳои дигар: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A
Dimitrie Pompei Blvd., 
Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Руминия

Полша Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Забраниецка 20, 03-872 Варшава,
Польша

Белгия Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA 

Барои нигаҳдории тандурустии P&G: P&G Health Belgium BVBA,Temselaan
100, 1853 Strombeek-Bever

Ҷумҳурии Чехия Procter & Gamble Czech Republic sro, 269 01 Раковник, Оттова 402,
Ҷумҳурии Чехия

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

Словакия Procter & Gamble, spol. sro, Эйнштейнова 24, 851 01 Братислава, Словакия

Хорватия Procter & Gamble doo za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Хорватия

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

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

Барои саломатии P&G: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40,
65824 Schwalbach am Taunus

Юнонистон P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Кӯчаи Константину, 15124 Марусси — Афина, Юнон

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 
Суроғаи нав аз 27 апрели соли 2020: Weena 505, 3013 AL 
Роттердам

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 Алкобендас,
Мадрид, Испания



Британияи Кабир Procter & Gamble UK 

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

Кишварҳои

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

Коркард ва нигоҳдорӣ

Одатан, мо маълумотҳои шуморо дар давоми он вақте, ки барои расидан ба мақсадҳое, ки барояшон

онҳо ҷамъоварӣ шуда буданд, ёки мувофиқи талаботи қонунгузорӣ нигоҳ хоҳем дошт. Эҳтимол, ба

мо нигоҳдории дуртари маълумотҳои шумо, ки дар давраҳои нигоҳдории мо нишон дода шудаанд,

лозим мешавад, барои ҳамчун пештара радкунии мактубҳои рекламавиамон ёки иҷро кардани

ӯҳдадориҳои ҳуқуқӣ ва ғайра. Дар ин ҷадвал намуди маълумотҳое, ки мо ҷамъ меорем, мақсадҳое, ки

барояшон мо истифода мебарем, барои чӣ чунин истифодабарӣ ба қонун мувофиқ аст (асоси

қонунӣ) ва дар давоми қадом вақт мо онро нигоҳ медорем (муҳлати нигоҳдорӣ) нишон дода

шудааст.

Маркетинг

Намуди маълумот Почтаи электронӣ, ном, рақами телефон, суроғаи почтаи электронӣ, шавқу

ҳавасҳои шумо, манфиатҳои шумо, тарзи рафтор, рафтори шумо дар браузер ё ки барномаҳое, ки

ба он ворид гардидаед, касби шумо, он чизҳое, ки шумо харидед, суратҳо ва видеофаqlҳое, ки

шумо боргузорӣ мекунед, маълумот дар бораи кӯдакон ва хонаи шумо, таркиби оилаи шумо,

шумораи одамон хонаи шумо, навъи мӯи шумо, навъи пӯст, тарозуи дӯстдоштаи шумо, оё шумо

ҳайвони хонагӣ доред, иттилоот оиди саломатӣ (масалан, ҳомиладории шумо дар сана) ва ғайра.

Барои чӣ мо маълумотро ҷамъ меорем  Барои ба шумо маводи маркетингӣ оид ба

маҳсулотамон ё хизматрасониҳоямон ёки маҳсулот ё хизматрасониҳои ҳамкоронро фиристодан 

Асоси қонунӣ  Розигии шумо ба фиристодани почтаи электронӣ ва SMS ва, агар мо онро гирем,

розигӣ ба фиристодан тавассути почта. Шавқҳои қонунӣ барои ҳама чизи дигар (масалан, барои

рекламакунӣ).

Давраи нигоҳдорӣ  То вақте шумо несткунии маълумоти шахсиятонро талаб кунед ёки

розигиатонро нест кунед. Агар шумо чунин дархост накунед, маълумоти шахсӣ дар нақшаи зерин

нест карда мешавад:

почтаи электронӣ: баъд аз <50 моҳи ғайрифаъолнокии умумӣ. Мо беэътиноӣ ба воситаи якчанд

меъёрҳои дохилӣ муайян мекунем.

SMS: баъд аз <50 моҳи ғайрифаъолнокии умумӣ. Мо беэътиноӣ ба воситаи якчанд меъёрҳои

дохилӣ муайян мекунем.

суроғаи почтавӣ: баъд аз <50 моҳи ғайрифаъолнокии умумӣ. Мо беэътиноӣ ба воситаи якчанд

меъёрҳои дохилӣ муайян мекунем.

Дар баъзе кишварҳо ин муҳлатҳои нигоҳдорӣ мутобиқи талабҳои маҳаллӣ кӯтоҳтар буда

метавонанд.   



Озмунҳо

Намуди маълумот Email,ном, рақами телефон, баъзан маълумоти дигар.

Барои чӣ мо ин маълумотро ҷамъ меорем Барои пешниҳод намудани маълумот дар бораи

озмун ба иштирокчиёни озмун, аз ҷумла эълон намудани ғолиби (ғолибони) озмун.

Асоси ҳуқуқӣ Иҷрои қарордод.

Давраи нигоҳдорӣ Дар муддати 24 моҳ, агар қонуни маҳаллӣ талаб кунад, ки мо онро дарозтар

нигоҳ дорем.

Хариди маҳсулот

Намуди маълумот Почтаи электронӣ, ном, рақами телефон, иттилооти пардохтӣ (аз он ҷумла

ҳисоби бонкии IBAN ёки тафсилоти Paypal), баъзан маълумоти дигар.

Барои чӣ мо ин маълумотро чамъ меорем Барои коркард кардани маҳсулотҳои моро харидани

шумо, пешниҳодҳои кэшбек, ёки кафолатҳо ва барои ба шумо фиристодани коммуникатсияҳои

мубрам барои ин харид.

Асоси ҳуқуқӣ Иҷрои қарордод.

Давраи нигоҳдорӣ То он лазҳае, ки ин барои иҷрои фармоиши шумо ва гирифтани паёмҳо дар

бораи фармоиши шумо, агар қонунгузории маҳаллӣ аз мо нигоҳдории давомдори онро талаб

накунад. Мо ҳамчунин маълумотҳоро барои 24 моҳ барои пешниҳодҳо оиди баргардонидани

маблағ ва 10 сол барои кафолат нигоҳ медорем

Бо мо тамос гиред

Намуди маълумот  Email,ном, рақами телефон, баъзан маълумоти дигар.

Барои чӣ мо ин маълумотро ҷамъ меорем Барои ҳалли дархости шумо ва ба итмом расонидани

он мо мувофиқи қонун ё талаботи P&G эҳтимол талаб карда шавад.

Асоси қонунӣ Манфиатдории қонунии мо дар идоракунии дархостҳои истеъмолкунандагон,

инчунин розигии шумо барои маълумоти категорияҳои махсусе, ки дар баъзе ҳолатҳои номатлуб

ҷамъ оварда мешаванд.

Давраи нигоҳдорӣ Аз 0 то 10 сол, дар вобастагӣ аз табиати талаб, манфиатҳои қонунии мо барои

коркарди маълумотҳо ва ӯҳдадориҳои ҳуқуқии мо.

Тадқиқот

Намуди маълумот  Почтаи электронӣ, рақами телефон, суроға, сурат ёки видеои муайяншаванда,

баъзан дигар маълумот.

Барои чӣ мо ин маълумотро ҷамъ меорем Барои санҷидани ғояҳои маҳсулотҳои мо ва барои

фаҳмидани шавқмандӣ ва таҷриба шумо, то ки мо тавонем маҳсулотҳои мо ва зиндагии



истифодабарандагони худро беҳтар гардонем.

Асоси ҳуқуқӣ Ризоияти шумо.

Давраи нигоҳдорӣ Мо маълумотҳои дар чаҳорчӯбаи тадқиқоти клиникӣ ҷамъоварӣ шударо то он

даме, ки онҳо барои ин мақсад ба мо лозиманд, барои он мақсаде, ки ҷамъ оварда шуда буданд

ва/ё то он даме, ки барои нигоҳдории он мувофиқи қонунгузории маҳаллӣ ёки санадҳои меъёрӣ,

ки метавонанд то 25 сол бошанд, нигоҳ медорем. Барои тадқиқотҳои ғайриклиникавӣ, мо

маҳсулотҳои шахсии асосии шуморо ҳадди ақал то 5 сол нигоҳ медорем. Мо ҳуҷҷатҳои розигии

имзошудаи шуморо нигоҳ хоҳем дошт.

Рекламаи оинии рафтори онлайнӣ

Намуди маълумот  Кукҳои рекламавӣ, ID, дастгоҳи демографӣ, ба монанди ҷинс ва синну сол,

маълумотҳои рафтор, ба монанди саҳифаҳои саҳифа, ва баъзан маълумоти дигар.

Барои чӣ мо ин маълумотро ҷамъ меорем Барои омӯхтани шавқмандии Интернетии шумо ва

танзими рекламаҳои ба шумо фиристодашавандаи мо.

Асосҳои ҳуқуқӣ Мо розигии шуморо барои ҷойгиркунии кукиҳо дар веб сомонаи мо тибқи

ePrivacy мегирем.Вақте ки мо тэгҳоро дар веб-сомонаҳои ҷониби сеюм мегузорем ё ки

маълумотро аз дастраскунандагони ҷониби сеюм мехарем, талаб мекунем, ки ҳамкорони мо

розигии шуморо қабл аз тэги мо васеъ карда ё ки маълумоти шумо ба мо мубодила карда шавад.

Дар вобастагӣ аз ҳолат, мо метавонем ба манфиатҳои қонунии мо ё ки розигии шумо барои

коркарди маълумотҳои шахсии шумо барои пешниҳод намудани рекламаи мутобиқ тавассути

шабакаҳои гуногун ё ки ВАО истинод кунем.

Давраи нигоҳдорӣ Мо ин маълумотро дар давоми сенздаҳ моҳ аз санаи ҷамъовариамон ёки то

радкунии шумо, эҳтимол пештар нигоҳ медорем.

Тамос бо мо

Ҳанӯз савол ё нигаронӣ доред? Мо барои кӯмак ба инҷо омадаем.

Лутфан, бо ҳама гуна саволҳо ё нигарониҳое, ки шумо метавонед дар бораи махфият ва амалияи

ҳифзи маълумоти мо дошта бошед ё агар шумо истеъмолкунандаи маъюб бошед ва нусхаи ин

огоҳиро дар шакли алтернативӣ талаб кунед, мустақиман бо мо тамос гиред. Агар шумо дархости ба

корманди муҳофизаи маълумотҳои мо алоқаманд дошта бошед, масалан, дар бораи ба берун

рафтани эҳтимолии маълумотҳо, лутфан онро дар паёми худ қайд кунед. Шумо ҳамчунин бевосита

ба Корманди муҳофизаи маълумотҳо (Data Protection Of�cer) ба суроғаи OH 45202, ИМА, Синсиннати,

Procter & Gamble Plaza, 1 навишта метавонед.

Procter & Gamble Ireland, The Graan House, воҳидҳои E1 ва E14, Calmount Business Park, Дублин 12,

Ирландия ҳамчун намояндаи мо дар Британияи Кабир ва ИА тибқи модда баромад мекунанд. 27

GDPR.

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


ТАМОС КАРЙЕРА

ҲАМКОРОН ВА МАБЛАҒГУЗОРОН

Маблағгузорон Бо мо ҳамкор бошед Таҳвилгарон

ШИРКАТИ МО

Пешсафӣ Сохтор ва идоракунӣ Сиёсатҳо ва таҷрибаҳо Бойгонӣ Ҷоизаҳо ва эътироф

Хабарҳо

МАЪЛУМОТИ ҲУҚУҚӢ

Махфият Шартҳо ва шароитҳо
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