Privacy and cookie notice

Повідомлення про політику конфіденційності та
файли cookie

Our Privacy and Cookie Notice is set out
below.

Наше
повідомлення
про
політику
конфіденційності та файли cookie наведене
нижче

Introduction
This website https://www.cchbcshop.com is
operated by a member of the Coca-Cola HBC
group of companies, the ultimate holding
company of which is Coca-Cola HBC AG
(registered in Switzerland with company number
CHE-235.296.902 and registered address at
Turmstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland).

Вступ
Даний веб-сайт https://www.cchbcshop.com
знаходиться під управлінням Групи компаній Кока
Кола
Хеленік
Ботлінг
Компані,
головною
холдинговою компанією якої є Кока-кола Хеленік АГ
(зареєстрована в Швейцарії за номером CHE235.296.902 та знаходиться за адресою: Швейцарія,
Цуг 6300, Турмштрассе, 26).

All references to 'our', 'us', 'we', or 'company'
within this policy and within the opt-in notice are
deemed to refer to Coca-Cola HBC AG and its
subsidiaries, as appropriate.

Усі посилання на «наша», «нам/нас», «ми» або
«компанія» в рамках цієї політики та повідомлення
про реєстрацію визнаються посиланнями на Кокакола Хеленік АГ та її дочірні компанії, в залежності
від обставин.

Coca-Cola HBC is committed to preserving the
privacy
of
all
visitors
to
https://www.cchbcshop.com and
to
protecting any personal data that you may
provide to us.
We provide this Privacy and Cookie Notice to
help you to understand what we do with any
personal data that we obtain from you. By
providing your personal data to us, you signify
your acceptance of our Privacy and Cookie
Notice and agree that we collect, use, and
disclose your personal data as described in this
Privacy and Cookie Notice. If you do not agree to
this Notice, please do not provide your personal
details to us.
This Privacy Policy and Cookie notice covers the
following areas:
➢ What is personal data
➢ Personal data that we collect from you
and use of data collected
➢ Cookie Policy
➢ Disclosures. Who are the recipients of
your personal data
➢ How we protect your personal data
➢ Contacting us and your rights to
access and update your personal data
➢ How changes to this Privacy Policy
and the Cookies Policy will be made

What is personal data?
Personal data is information about an identifiable
individual, as defined by applicable law, such as

Кока Кола Хеленік Ботлінг Компані дотримується
принципу недоторканості Персональних даних усіх
відвідувачів сайту https://www.cchbcshop.com
та захисту будь-яких Персональних даних, які Ви
надаєте нам.
Дане Повідомлення про політику конфіденційності
та файли cookie має на меті допомогти Вам
зрозуміти як ми використовуємо отримані від Вас
Персональні дані. Надаючи нам Ваші Персональні
дані, Ви підтверджуєте Вашу згоду з нашим
Повідомленням про політику конфіденційності та
файли cookie і даєте свою згоду на збір,
використання, зберігання та розкриття Ваших
персональних даних у порядку, передбаченому
даним Повідомленням. Якщо Ви не згодні з даним
повідомленням, будь ласка, не надавайте Ваші
Персональні дані нам.
Дане Повідомлення про політику конфіденційності
та файли cookie охоплює наступні питання:
➢ Що таке Персональні дані;
➢ Персональні дані, що ми отримуємо від
Вас та використання зібраних даних;
➢ Політика відносно файлів cookie;
➢ Розкриття
інформації.
Хто
є
отримувачами
Ваших
Персональних
даних
➢ Як ми захищаємо Ваші персональні дані;
➢ Зв’язок з нами та Ваші права на доступ
та оновлення Ваших персональних
даних;
➢ Як буде змінюватись ця Політика
конфіденційності та Політика- файлів
cookie
Що таке Персональні дані?
Персональні дані – це інформація про особу, яка
ідентифікується, відповідно до застосовуваного

name, email address and telephone number.

законодавства наприклад ім’я, адреса електронної
пошти та номер телефону.
Personal data that we collect from you and Персональні дані, що ми отримуємо від Вас та
use of data collected
використання зібраних даних
In general, you can visit this website without Загалом, Ви вправі відвідувати цей веб-сайт без
telling us who you are or revealing any надання нам інформації про те, хто Ви та не
information about yourself. Our web servers розкриваючи нам будь-яку інформацію про себе.
collect the source IP addresses, for IT reasons, Наші веб-сервера здійснюють збір IP-адресів з
enabling you to connect to our platform providing технологічних
причин,
що
дозволяє
Вам
you with our services, not the email addresses, of підключитися до нашої платформи, яка надає наші
visitors. In addition, there are parts of this website послуги, але не для збирання адрес електронної
where we need to collect personal data from you пошти наших відвідувачів. Додатково зазначимо,
for a specific purpose, such as to provide you with що на нашому веб-сайті є сторінки, на яких нам
certain information you request and where може бути потрібно зібрати Ваші Персональні дані
requested to register you to our website.
для конкретних цілей, таких як надати Вам
We do this through the use of online forms and конкретну запитувану інформацію чи при запиті на
every time you email us your details. You will find реєстрацію на нашому веб-сайті.
that it is not compulsory to provide us with any Ми здійснюємо збір таких даних за допомогою
additional information we request which is not онлайн-форм та щоразу, як Ви надсилаєте нам
necessary or reasonable in order to provide you повідомлення електронною поштою. Ви будете
with the services you have requested.
знати, що необов’язково надавати нам будь-яку
додаткову інформацію, яка не є необхідною для
надання Вам запитуваних Вами послуг.
Justification of
Purposes for the
Data Subject
Collected Data
collection/
collection
Суб’єкт даних
Дані, що збираються
Обґрунтування
Цілі збирання даних
збирання
Visitor of our Website IP address, domain
to measure the
legitimate interest to
Відвідувач нашого
name, your browser
number of visits,
measure the use and
веб-сайту
version and operating average time spent
to improve the
system, traffic data,
on the site, pages
content of our
location data, web
viewed
website
logs
щоб оцінити кількість
забезпечення
IP адреса, доменні
візитів, середню
законного інтересу
імена, Ваша версія
кількість часу,
щодо оцінки
браузера та
проведену на сайті,
використання та
операційна система,
переглянуті сторінки
покращення контенту
дані трафіку, дані
нашого веб-сайту
місцезнаходження,
веб-журнали
name, email address
to provide you with
your prior consent by
received from the
information about our ticking the
visitor of our website
promotional offers,
appropriate box when
news, events
providing your
ім’я, адреса
(newsletters and
personal data to us
електронної пошти
other publications),
отримані від
the Investor Relations Ваша попередня
відвідувачів нашого
or copies of our
згода, яку ми
веб-сайту
Annual Reports and
отримали при наданні
to administrate
Вами Ваших
subscription-service
Персональних даних
records (to a
нам, поставивши
corporate webcast
галочку у відповідній
service or to an email графі
alert service)
щоб надати Вам
інформацію про наші
рекламні пропозиції,

name, address,
telephone, fax
number, email
address received
from the visitor of our
website

Business Customer/
Supplier
Клієнт/постачальник

Potential Business
Customer / Potential
Supplier
Потенційний
клієнт/потенційний
постачальник

ім’я, адреса, номер
телефону, номер
засобу факсимільного
зв’язку, адреса
електронної пошти
отримані від
відвідувачів нашого
веб-сайту
name, address,
telephone, fax
number, email
address, tax data,
bank account
received from our
business
customer/supplier
ім’я, адреса, номер
телефону, номер
засобу факсимільного
зв’язку, адреса
електронної пошти,
дані про податкові
дані, банківський
рахунок отримані від
наших клієнтів,
постачальників
creditworthiness,
criminal/fraudulent
activities, ID
documents, credit
ratings, politically
exposed person and
sanctions lists
дані про
платоспроможність,
кримінальну та
шахрайську
діяльність,

новини, події
(інформаційні
бюлетені та інші
публікації), відносини
з інвесторами або
копії щорічних звітів
та адмініструвати
записи абонентського
обслуговування
(через фірмові
інтернет-трансляції
або оповіщення
електронною поштою)
to response to your
inquiries or to
process your
requests in relation to
your information
щоб відповідати на
Ваші звернення або
обробляти Ваші
запити щодо Вашої
інформації

for sales contract,
order taking, delivery
execution, invoicing,
payment allocation,
to provide you with
the requested
services
для договорів купівліпродажу, прийняття
замовлення,
доставки,
виставлення рахунків,
проведення оплати,
надання Вам послуг

anti-bribery, antimoney laundering,
sanctions, Know
Your Customer,
Credit and Anti-Fraud
Check
антикорупційна,
протидія відмиванню
грошей, санкції, Знати
Вашого Клієнта,
Кредитна та антишахрайська перевірка

to take appropriate
steps at your request
prior to entering into
a contract
вчинити належні дії у
відповідь на Ваш
запит перед
укладанням контракту

performance of our
services on the basis
of the contract
between you and us
надання наших послуг
відповідно до
контракту між нами та
Вами

compliance with legal
obligations, contract
performance, consent
(if provided),
legitimate interest
дотримання
юридичних
зобов’язань,
виконання контракту,
згода (якщо
передбачено),
законний інтерес

Contact Person of the
Customer/ Supplier
Контактна особа
клієнта/постачальник
а

Consumer
Споживач

ідентифікаційні
документи, кредитні
рейтинги, політичну
діяльність та санкційні
списки
name, address,
telephone, fax
number, email
address, SMS
notification
preferences, personal
preferences, favorite
restaurants collected
through advertising
campaigns by sales
teams
ім’я, адреса, номер
телефону, номер
засобу факсимільного
зв’язку, адреса
електронної пошти,
вподобання щодо
SMS повідомлень,
особисті вподобання,
улюблені ресторани
отримані відділами
продаж через
рекламні кампанії
name, address,
telephone, fax
number, or email
address received
from the consumer
ім’я, адреса, номер
телефону, номер
засобу факсимільного
зв’язку, адреса
електронної пошти,
отримані від
споживачів
name, telephone
number received
from the consumer
ім’я, номер телефону
отримані від
споживачів

Job Applicant
Заявник на посаду

name, address,
telephone, fax
number, email
address, professional
qualifications,

to contact the
customer/supplier for
business purpose
(order taking, service
request),
maintenance of the
customer
relationship,
providing updates to
customers
щоб зв’язатися з
клієнтом/постачальни
ком для
підприємницьких
цілей (прийняти заказ,
заявку на
обслуговування),
врегулювання
відносин з клієнтами,
надання оновлення
клієнтам.
providing any
services you have
requested from us
для надання нами
будь-яких послуг які
Ви запитуєте

to response to
reported problems
with products or
questions on the toll
free telephone line
відповідь на
повідомлення щодо
проблеми з
продукцією або
питання на
безкоштовній лінії
телефонного зв’язку
candidate
management, to
assess your
application and to
contact you via

performance of our
services on the basis
of the contract
between your
company and us,
your prior consent to
be provided with
updates
надання наших послуг
відповідно до
контракту між нами та
Вами, попередньо
надана Вами згода із
змінами

performance of our
services on the basis
of the contract
between you and us
надання наших послуг
відповідно до
контракту між нами та
Вами

legitimate interest to
provide our services
and to ensure our
clients satisfaction
забезпечення
законного інтересу
щодо надання наших
послуг та
забезпечення
задоволеності клієнтів
legitimate interest to
assess your
application prior to
entering into an
employment contract

experience and
education received
from the job applicant
ім’я, адреса, номер
телефону, номер
засобуфаксимільного
зв’язку, адреса
електронної пошти,
професійна
кваліфікація, досвід
та освіта отримані від
заявника на посаду
As concerns all personal data required for the
performance of our contract with you / your
company, if you do not provide us with this
personal data we may not be able to deliver the
requested service as mentioned in the above. On
the contrary, for all data processings where you
give your consent, you are entitled to refuse or
withdraw your consent at any time without any
detrimental impact on any contact you may have
with us.
When personal data, such as your name and
email address, is collected from you with your
consent (for example, through the use of online
forms or via email) we will let you know at the
time of collection how we will use that personal
data.
Cookie Policy
This website uses cookies to distinguish you from
other users of our website. This helps us to
provide you with a good experience when you
browse our website and also allows us to improve
our website.
A cookie is a small file of letters and numbers that
we store on your browser or the hard drive of your
computer. Cookies contain information that is
transferred to your computer's hard drive.
Performance Cookies
These Cookies collect information to allow us to
improve the website.

phone or email

with us

управління
кандидатурами, для
оцінки вашої заяви та
для зв’язку із Вами
телефоном або
електронною поштою

забезпечення
законного інтересу
щодо оцінки Вашої
заяви до укладення
трудового договору з
нами

Що стосується усіх Персональних даних, потрібних
для забезпечення виконання нашого контракту із
Вами/Вашою компанією, якщо Ви не надаєте нам
такі Персональні дані ми будемо не в змозі надати
запитувані послуги як зазначено вище. З іншого
боку, для всіх обробок Персональних даних, на які
Ви даєте згоду, Ви вправі відмовити або відізвати
свою згоду у будь-який час без згубного впливу на
будь-який контракт, який може бути укладений у
Вас із нами.
Коли Персональні дані, такі як Ваше ім’я та адреса
електронної пошти збираються за Вашої згоди
(наприклад, через онлайн-форми або через
електронні листи) ми дамо Вам знати під час збору
як ми використовуємо такі Персональні дані.
Політика відносно файлів cookie
Даний веб-сайт використовує файли cookie щоб
розрізнювати Вас з іншими користувачами нашого
веб-сайту. Це допомагає нам забезпечити Вам
найкраще обслуговування під час відвідання
нашого веб-сайту, а також дозволяє нам покращити
наш веб-сайт.
Файл cookie - це невеликий файл, що складається з
букв та цифр, який ми зберігаємо у вашому
браузері або на жорсткому диску вашого
комп’ютера. Файли cookie містять інформацію, що
передається на жорсткий диск вашого комп’ютера.
Експлутаційні файли Cookies
Дані файли cookie збирають інформацію
дозволяють нам покращувати наш веб-сайт.

cookieconse Відстежує, чи натиснув користувач кнопку "ok" на банері файлів cookie для того,
аби він більше не відображався
nt_status
ZREDIRECT Використовується для переходу зі сторінки Лендінгу до сторінки Входу
_ga, _gid

Унікальний ідентифікатор клієнта закріплений за кожним користувачем – він буде
унікальним і для Вас (використовується для зберігання бажаної мови, що

обирається при першому відвідуванні)

та

_gat_UA9236928-1

Це файл cookie встановлений Гугл Аналітікс. Використовується щоб гарантувати, що Ваш
комп’ютер/пристрій не робить забагато запитів до серверів Гугл Аналітікс у той час як Ви
переглядаєте веб-сайт Кока-кола Хеленік
JSESSIONID Це файл cookie встановлений нашим програмним забезпеченням із моніторингу. Він не
використовується для відслідкування користувачів або їх діяльністі – він використовується
виключно, щоб розрізнити активні запити користувачів на веб-сайті

cchstorefron
tRemember Використовується для запам'ятовування ID Входу користувача
Me
How do I disable/enable cookies?
You have the ability to accept or decline cookies
by modifying the settings in your browser.
However, you may not be able to use all the
interactive features of our site if cookies are
disabled.
There are a number of ways to manage cookies.
Please refer to your browser instructions or help
screen to learn more about these functions. For
example, in Internet Explorer, you can go to the
Tools/Internet options/Security and Privacy Tabs
to adapt the browser to your expectations. If you
use different computers in different locations you
will need to ensure that each browser is adjusted
to suit your cookie preferences.
Some modern browsers have a feature that will
analyse website privacy policies and allow a user
to control their privacy needs. These are known
as 'P3P' features (Privacy Preferences Platform).
You can easily delete any cookies that have been
installed in the cookie folder of your browser. For
example, if you are using Microsoft Windows
Explorer:
• Open 'Windows Explorer'
• Click on the 'Search' button on the tool
bar
• Type "cookie" into the search box for
'Folders and Files'
• Select 'My Computer' in the 'Look In' box
• Click 'Search Now' Double click on the
folders that are found
• 'Select' any cookie file
• Hit the 'Delete' button on your keyboard
If you are not using Microsoft Windows Explorer,
then you should select 'cookies' in the 'Help'
function for information on where to find your
cookie folder.

Як мені відключити/включити файли cookie?
Ви маєте можливість прийняти або відхилити
файли cookie через зміну налаштувань вашого
браузера. Однак, у даному випадку Ви не зможете
використовувати усі інтерактивні функції нашого
веб-сайту. Існує кілька способів керувати файлами
cookie. Для отримання більш детальної інформації
зверніться до інструкції Вашого браузера або
довідкового екрану. Наприклад, у браузері Internet
Explorer
виконайте наступні дії: натисніть
налаштування/налаштування
Інтернет/Вкладка
безпеки та конфіденційності щоб налаштувати
браузер відповідно до своїх вподобань. Якщо Ви
використовуєте різні комп’ютери у різних місцях,
переконайтесь, що кожен браузер відкорректовано
відповідно до Ваших вподобань щодо файлів
cookie.
Деякі сучасні браузери мають функцію аналізу
політики конфіденційності сайту і дозволяють
користувачеві
самостійно
керувати
своїми
вподобаннями відносно конфіденційності. Вони
відомі як специфікації 'P3P' (Privacy Preferences
Platform
–
Платформа
налаштування
конфіденційності). Ви можете легко видалити будьякі файли cookie, що були встановлені в папці
cookie Вашого браузера. Наприклад, якщо Ви
використовуєте Microsoft Windows Explorer:
• Відкрийте 'Windows Explorer';
• Натисніть на кнопку 'Пошук' на панелі
інструментів;
• Надрукуйте "cookie" у графі пошуку 'Папки
та файли';
• Оберіть 'Мій комп’ютер' у вікні 'Look In';
• Натисніть 'Шукати зараз' двічі клікніть на
папки, що були знайдені;
• Оберіть будь-який файл cookie;
• Натисніть кнопку 'Видалити' на Вашій
клавіатурі.
Якщо Ви не використовуєте Microsoft Windows
Explorer, тоді оберіть 'cookies' у функції 'Допомога'
щоб отримати інформацію де знайти вашу папку
cookie.

Disclosures. Who are the recipients of your
personal data?

Розкриття інформації. Хто
Ваших Персональних даних?

The personal data you provide to us will be held
in a Data center hosted by OTE Data Center in
Athens, Greece, whose secondary site is in
Hungary, and can be accessed by or given to our

Надані Вами Персональні дані будуть зберігатися в
Центрі зберігання даних, розміщеному на хості
компанії OTE Data Centre в м. Афіни, Греція чий
другий офіс знаходиться в Угорщині та можуть

є

отримувачем

staff working outside Greece and to third parties,
to business partners, government bodies and law
enforcement agencies, successors in title to our
business and suppliers we engage to process
data on our behalf, some of whom are located
outside the European Economic Area, who act for
us for the purposes and justifications set out in
this policy.

оцінюватись або надаватись нашим співробітникам,
працюючим поза межами Греції та третім особам,
бізнес-партнерам,
державним
органам
і
правоохоронним
органам,
нашим
правонаступникам та постачальникам, яких ми
залучили для обробки даних від нашого імені, тим,
хто знаходиться поза Європейським економічним
простором, що діють для нас і для цілей та
обґрунтувань, встановлених цією політикою.
Purpose of the sharing/Цілі передачі

Categories of the recipient/ Категорії
отримувачів
companies within the Coca-Cola Hellenic to provide our products and services / виробляти
group of companies and/or third party товари та послуги
service providers that process data on our
behalf
/
Компанії в рамках Групи Кока-кола Хеленік
та/або треті особи надавачі послуг, що
обробляють дані від нашого імені
any third party service providers any performance of the services you requested / надання
subsidiary/affiliate
of
Coca-Cola
HBC запитуваних послуг
involved by us in the provision of the
services you requested or requested by us
for the purposes above listed
/
будь-які треті особи, що надають послуги
будь-яким
дочірнім
компаніям/філіям
Компанії Кока-кола Хеленік залучені нами,
при наданні запитуваних Вами послуг або
запитуваних нами для цілей перелічених
вище
business partner
performance of the services you requested / надання
/
запитуваних послуг
бізнес-партнери
government bodies
to fulfil a legal obligation / виконати правові
/
зобов’язання
державні органи
law enforcement agencies
to fulfil a legal obligation / виконати правові
/
зобов’язання
правоохоронні органи
successors in title to our business and performance of the services you requested /
suppliers
надання запитуваних послуг
/
наші правонаступники та постачальники
credit reference agencies, fraud prevention anti-bribery, anti-money laundering, sanctions, Know
agencies, companies within the Coca-Cola Your Customer, Credit and Anti-Fraud Check
Hellenic group of companies and/or third /
party service providers that process data on антикорупційна, протидія відмиванню грошей,
our behalf
санкції, Знати Вашого Клієнта, Кредитна та анти/
шахрайська перевірка
кредитні установи, агентства по запобіганню
шахрайства, компанії в рамках Компанії групи
Кока-кола Хеленік та/або треті особи, які
надають послуги, що обробляють дані від
нашого імені
If you submit personal information to us, you agree to such sharing.
/
Якщо Ви надаєте особисту інформацію нам, Ви погоджуєтеся з такою передачею.

Are your personal data transferred
outside the EU?
Since Coca-Cola HBC operates in many
countries, your personal data, in particular
the data which you upload through the
Careers section of the Site, may be accessed
by staff or suppliers in, transferred to, and/or
stored at, a destination outside the EU in
which data protection laws may be of a lower
standard than in the EU. However we always
seek to ensure that your personal data
receives the same level of protection as it
would had it stayed within the EU, including
seeking to ensure that it is kept secure and
used only in accordance with our instructions
and for the agreed purpose(s).

Certain countries outside the EU have been
approved by the European Commission as
providing essentially equivalent protections to
EU data protection laws and therefore no
additional safeguards are required to export
personal information to these jurisdictions
(see
the
full
list
here
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm).
In
countries which have not had these
approvals (such as Russia), we will either ask
for your consent to the transfer or transfer it
subject to European Commission approved
contractual terms that impose equivalent data
protection obligations directly on the recipient
unless we are permitted under applicable
data protection law to make such transfers
without such formalities.

Please contact us as set out in Contact us
section below if you would like to see a copy
of the specific safeguards applied to the
export of your personal data.
All of the parties outside the EU to which
personal data will be transferred process
data, fulfil and deliver orders and provide
support services on our behalf. We may also
pass aggregate information on the usage of
our site to third parties but this will not include
information that can be used to identify you.
We reserve the right to disclose your
personal data as required by law, or when we
believe that disclosure is necessary to protect

Чи передаються Ваші Персональні дані до ЄС?
Враховуючи, що Кока Кола Хеленік Ботлінг
Компані здійснює свою діяльність у багатьох
країнах, Ваші Персональні дані, особливо дані, які
Ви завантажуєте через розділ Кар’єра на вебсайті, можуть оцінюватись співробітниками або
постачальниками,
передаватись,
та/або
зберігатись поза межами ЄС, де закони про захист
даних можуть мати нижчий рівень захисту, ніж
встановлений у ЄС. Однак, ми завжди
намагаємось забезпечити щоб Ваші Персональні
дані були захищені на тому самому рівні, якому би
вони були захищені при знаходженні в ЄС
включаючи намагання гарантувати, що дані
зберігаються у безпеці та використовуються тільки
відповідно до наших інструкцій та для узгоджених
цілей.
Деякі країни, що не є членами ЄС, були визнані
Європейською комісією як такі, що забезпечують
захист Персональних даних
еквівалентний
законодавству про захист даних ЄС, тому у них не
вимагаються додаткові юридичні гарантії для
передачі особистої інформації (дивіться повний
перелік
юрисдикцій
за
посиланням
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm). У країнах, які не
мали такого схвалення, (таких як Російська
Федерація) ми будемо або просити Вашу згоду на
передачу або передавати за умови схвалення
Європейською комісією стандартних договірних
умов, які встановлюють еквівалентні вимоги щодо
захисту даних безпосередньо від одержувача,
якщо
інше
не
буде
дозволено
чинним
законодавством про захист даних для здійснення
переказів без таких формальностей.
Будь ласка, зв’яжіться із нами як вказано у
нижченаведеному розділі Зв’язок із нами, якщо Ви
бажаєте ознайомитись із копією особливих
юридичних
гарантій для передачі
Ваших
Персональних даних.
Всі сторони поза межами ЄС, яким передаються
дані для обробки, заповнюють та доставляють
замовлення та надають послуги з підтримки від
нашого імені. Ми можемо також передати
сукупність інформації по використанню нашого
веб-сайту третім сторонам без інформації, за
допомогою якої Вас можна ідентифікувати. Ми
зберігаємо за собою право
розкривати Ваші
Персональні дані відповідно до закону, або коли
ми впевнені, що таке розкриття необхідне для
захисту наших прав та/або в рамках судового
провадження, виконання рішень суду, запитів
регуляторів або інших юридичних процедур за
нашої участі.
Якщо тільки це не вимагається законом, ми не
будемо в іншому випадку передавати, продавати
або розповсюджувати будь-які Персональні дані,
що Ви надаєте нам без Вашої згоди.
Насамкінець, якщо наша юридична особа

our rights and/or comply with a judicial
proceeding, court order, request from a
regulator or any other legal process served
on us.

об’єднається з або буде продана іншою/іншій
юридичній особі, Ваші дані будуть розкриті нашим
новим бізнес-партнерам або власникам.

Unless required to do so by law, we will not
otherwise share, sell or distribute any of the
personal data you provide to us without your
consent.
Finally, if our business enters into a joint
venture with or is sold to or merged with
another business entity, your data will be
disclosed to our new business partners or
owners.
How we protect your personal data

Як ми захищаємо Ваші Персональні дані

Users aged 16 and under
If you are aged 16 or under, please get your
parent's or guardian's permission before you
provide any personal data to us. Users
without this consent are not allowed to
provide us with personal data.
Other websites
Our website contains links to other websites
which are outside our control and are not
covered by this Privacy and Cookie Notice. If
you access other sites using the links
provided, the operators of these sites may
collect information from you which will be
used by them in accordance with their
Privacy Policies, which may differ from ours.
We do not accept any responsibility or liability
for their policies or processing of your
personal data. We encourage you to read the
privacy and cookie notices and terms and
conditions of any linked, referenced, or
interfacing websites you enter before you
submit any personal data to such third party
websites.
Security of data collected and data
retention

Користувачі у віці 16 років та молодше
Якщо Вам 16 років або менше, будь ласка,
отримайте дозвіл від Ваших батьків або опікунів,
перш ніж надавати нам Ваші Персональні дані.
Користувачі без такої згоди не допускаються до
надання нам своїх Персональних даних.
Інші веб-сайти
Наш веб-сайт може містити посилання на інші
веб-сайти, що знаходяться поза зоною нашого
контролю і не потрапляють під дію цього
повідомлення. Якщо Ви відвідуєте інші сайти
через надані на них посилання, оператори даних
сайтів можуть здійснювати збір Вашої інформації
та використовувати її відповідно до своїх Політик
конфіденційності, що можуть відрізнятися від
наших. Ми не несемо жодної відповідальності за
їхні політики або обробку
ними Ваших
Персональних даних. Ми рекомендуємо Вам
ознайомитись з Повідомленнями про політику
конфіденційності та файли cookie та положення і
умови будь-яких пов’язаних, вказаних або
інтерфейсних веб-сайтів до того, як Ви передасте
Персональні дані таким веб-сайтам третіх осіб.
Безпека зібраної інформації
та зберігання
даних
Ми приймаймо належні заходи для забезпечення
фізичного, електронного та адміністративного
захисту
Ваших
Персональних
даних
від
несанкціонованого доступу та незаконної обробки,
випадкової втрати, знищення та пошкодження під
час знаходження онлайн або оффлайн. Ми
зобов’язуємось зберігати Ваші Персональні дані
протягом строку, необхідного для тієї мети, для
якої ми отримали ці дані, і після досягнення такої
мети протягом строку, передбаченого законом.
Передача даних за допомогою мережі Інтернет
та відмова від відповідальності
Враховуючи, що Кока Кола Хеленік Ботлінг
Компані АГ приймає розумні заходи для захисту
від вірусів та інших шкідливих компонентів,
природа мережі Інтернет робить неможливим
забезпечити
Ваш
доступ
до
веб-сайту

We employ strict physical, electronic, and
administrative security measures to protect
your data from access by unauthorized
persons and against unlawful processing,
accidental loss, destruction and damage both
online and offline. We will retain your data for
as long as necessary for said purpose of the
collection and after that we will retain your
data as long as the law requires.
Internet-based transfers and disclaimer
Whereas Coca-Cola HBC AG employs
reasonable measures to protect against
viruses and other harmful components, the
nature of the internet is such that it is
impossible to ensure that your access to the
website will be uninterrupted or error-free, or

that this website, its servers or emails which
may be sent by us are free of viruses or other
harmful components.
Contacting us and your rights to access
and update your personal data
Accessing, updating and deleting data
You are entitled to see the personal data we
hold about you; you may also ask us to make
any necessary changes to ensure that it is
accurate and kept up to date or to delete the
personal data we hold about you. You may
also inform us if you would like to restrict the
data processing or object to the processing of
personal data we hold about you. If you wish
to do this, please contact us using the contact
details provided at the Contact us section
below. You are also entitled to provide the
personal data we hold about you to another
service provider of your choice.
Withdrawing the consent
In case we asked you for your consent to
process personal data we hold about you,
you can withdraw your consent at any time,
without affecting the lawfulness of processing
based on consent before the withdrawal. If
you wish to do this, please contact us using
the contact details provided at the Contact us
section below.
Complaint
You have the right to lodge a complaint
before the national data protection authority
by sending your claim to
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080
Contacting us
If you have any comments relating to our use
of your personal data or any questions about
this Privacy and Cookie Notice, please
contact us using the following e-mail address:
DataProtectionOffice@cchellenic.com.
We
welcome your questions and any suggestions
you may have about our Privacy and Cookie
Notice.
To formally exercise your rights in relation to
your personal data we process, please
submit a request accessing the below link:

(https://appeu.onetrust.com/app/#/webform/6dbc2162b9b7-4d5e-ad13-1e4520fbf381).formally
exercise your rights in relation to your
personal data we process, please submit a
request
accessing
the
below
link:
(https://appeu.onetrust.com/app/#/webform/6dbc2162b9b7-4d5e-ad13-1e4520fbf381)

безперервним та безпомилковим, або що цей вебсайт, його сервери або електронні листи, які
можуть бути відправлені нами, не містять вірусів
або інших шкідливих компонентів.
Зв’язок із нами та Ваші права на доступ та
оновлення Ваших Персональних даних
Ви маєте право ознайомитись з Персональними
даними, що ми зберігаємо на Вас; Ви можете
також попросити нас внести будь-які необхідні
зміни для забезпечення їх точності та регулярного
оновлення
або
попросити
нас
видалити
Персональні дані, що ми зберігаємо на Вас. Ви
можете також проінформувати нас, якщо Ви
бажаєте
обмежити
обробку
даних
або
заперечуєте щодо обробки Персональних даних,
що ми зберігаємо на Вас. Якщо Ви бажаєте це
зробити, будь ласка, зв’яжіться із нами
використовуючи
контактні
деталі
у
нижченаведеному розділі Зв’язок із нами. Ви
також вправі надати Персональні дані, що ми
зберігаємо на Вас іншому постачальнику послуг
на Ваш вибір.
Відзив згоди
У випадку якщо ми запросили Вашу згоду на
обробку Персональних даний, що ми зберігаємо
на Вас, Ви можете відізвати Вашу згоду у будьякий час без впливу на законність обробки, що
базувалась на згоді, отриманій до відзиву. Якщо
Ви бажаєте це зробити, будь ласка, зв’яжіться з
нами використовуючи контактні дані надані у
нижченаведеному розділі Зв’язок із нами.
Скарга
Ви маєте право подати скаргу до місцевого
Органу захисту Персональних даних, направивши
скаргу
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/kontakty/
Зв’язок із нами
Якщо Ви маєте будь-які зауваження стосовно
використання Ваших Персональних даних або
будь-які питання щодо цього Повідомлення про
політику конфіденційності та файли cookie будь
ласка, зв’яжіться із нами за наступною адресою
електронної
пошти:
DataProtectionOffice@cchellenic.com.
Ми
раді
відповісти на ваші питання або пропозиції щодо
нашого
Повідомлення
про
політику
конфіденційності та файли cookie.
Щоб офіційно скористуватися Вашими правами
щодо Ваших Персональних даних, які ми
обробляємо, будь ласка, направляйте запит за
вказаним
нижче
посиланням:
(https://appeu.onetrust.com/app/#/webform/b7bdc8f7-86d34364-ad42-2b3e00f97f8e).

How changes to this Privacy Policy and
the Cookies Policy will be made
Please check this Privacy and Cookie Notice
periodically to be informed of any changes.
Although we reserve the right to modify or
supplement this policy, we will provide notice
to you on this website of any major changes
for at least 30 days following the change and,
where appropriate, through email notification.

Як
буде
змінюватись
ця
Політика
Конфіденційності та Політика файлів cookie
Будь ласка, регулярно переглядайте дане
Повідомлення про політику конфіденційності та
файли cookie, щоб бути поінформованим щодо
будь-яких змін. Хоча, ми зберігаємо за собою
право змінювати або доповнювати дану політику,
ми будемо розміщувати повідомлення на вебсайті щонайменше протягом 30 днів після змін і,
якщо це доцільно, шляхом повідомлення
електронною поштою.

