НАШЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Останнє оновлення: 1 листопада 2021 р.
Загальна інформація
Компанія Mars вже більше 100 років належить одній сім'ї, і ми пишаємося
цим. Така незалежність дарує нам можливість планувати та діяти у
масштабі поколінь, а не кварталів, отже ми можемо інвестувати у
довгострокові перспективи нашого бізнесу та майбутнє наших працівників,
споживачів та усієї планети, дотримуючись наших Принципів, що витримали
перевірку часом. Ми віримо, що світ, у якому ми хочемо жити завтра,
починається з того, як ми ведемо діяльність сьогодні.
Наші Принципи конфіденційності даних:
1. Ми цінуємо та поважаємо Персональні дані, довірені нам.
2. Ми прагнемо обробляти Персональні дані, довірені нам, прозоро та
відповідально, керуючись нашими П'ятьма принципами та чинним
законодавством.
3. Ми дотримуємось прав на конфіденційність, належних нашим
споживачам, клієнтам та претендентам на вакансії, та поважаємо ці
права.
4. Ми послідовно та принципово вдосконалюємо наші практичні підходи
з забезпечення конфіденційності та безпеки даних.
У цьому Положенні про конфіденційність міститься інформація про те, як ми
збираємо, використовуємо та передаємо у спільне користування
Персональні дані у Mars, Incorporated та її групі компаній, що включає
дочірні компанії та філії (надалі разом — «Mars», «ми», «нас», «нам»,
«наші»), при користуванні нашими веб-сайтами, мобільними застосунками
або іншими об'єктами, на яких відображається це Положення про
конфіденційність (надалі разом — «Об'єкти»). Це Положення про
конфіденційність також застосовуватиметься до інформації, отриманої від
Вас особисто, а також з будь-яких наших роздрібних точок, відділень
діагностики, медичної візуалізації лікарень та/або ветеринарних клінік та
ветеринарних закладів (які також іменуються «Об'єкти»), або коли ви подаєте
заяву про прийняття на роботу в Mars.
Контактна інформація

Ми прагнемо співпрацювати з Вами, щоб мати можливість оперативно
відповісти на будь-які Ваші запитання та вирішити будь-які проблеми, які у
Вас можуть виникнути.
Якщо у Вас є загальні запитання, Ви хочете зв’язатися з глобальною групою
з питань конфіденційності та/або спеціалістом із захисту даних Mars, будь
ласка, натисніть тут. Якщо Ви звертаєтесь із запитом стосовно Ваших
даних, і Ви хочете скористатися своїми правами відповідно до застосовного
законодавства, будь ласка, натисніть тут. Якщо Ви проживаєте у штаті
Каліфорнія і хочете скористатися своїм правом на звернення із вимогою про
заборону на продаж Ваших персональних даних, будь ласка, натисніть тут.
Ви можете також зробити запит, зателефонувавши за номером 1-844-3165985 або звернувшись до відповідного підрозділу Mars, з яким Ви маєте
ділові відносини, в тому числі до наступних:
•
•

•

Ветеринарна клініка Banfield (Banfield Pet Hospital): натисніть тут або
зателефонуйте за номером 888-899-7071.
Ветеринарна клініка спеціалізованої та невідкладної медичної
допомоги BluePearl (BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital):
натисніть тут або зателефонуйте за номером 855-900-8444.
Ветеринарні клініки VCA (VCA Animal Hospital): натисніть тут або
зателефонуйте за номером 1-844-276-5786.

Щоб роздрукувати це Положення про конфіденційність, будь ласка,
натисніть тут.
Сфера застосування цього Положення про конфіденційність
Це Положення про конфіденційність поширюється на Персональні дані, що
збираються або обробляються компанією Mars, Incorporated або її групою
компаній. Це Положення про конфіденційність застосовується, якщо ми
збираємо Ваші Персональні дані особисто, із використанням наших вебсайтів, мобільних застосунків, електронної пошти, у ветеринарних клініках,
через соціальні мережі та інші об'єкти, де розміщено це Положення про
конфіденційність («Об'єкти»). До Ваших персональних даних належать такі

відомості або сукупність відомостей, які можуть бути використані, прямо або
опосередковано, для ідентифікації Вашої особи (надалі — «Персональні
дані»). До них належать такі ідентифікатори, як ім'я, ідентифікаційний
номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатори або відомості
про фізичну, фізіологічну, генетичну, ментальну, економічну, культурну або
соціальну ідентичність особи. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що
тлумачення поняття «Персональні дані» може відрізнятися залежно від
регіону. Якщо ми збираємо інформацію, яка вважається Персональними
даними у Вашому географічному регіоні, то у роботі з ними ми
дотримуватимемося вимог Положення про конфіденційність та застосовного
місцевого законодавства.
Просимо Вас уважно прочитати це Положення про конфіденційність для
ознайомлення з нашою політикою та практичними підходами до обробки
Ваших Персональних даних. Час від часу в це Положення про
конфіденційність можуть вноситися зміни. Ми будемо повідомляти Вас про
всі суттєві зміни шляхом публікації повідомлення на нашій головній сторінці
в Інтернеті протягом обґрунтовано тривалого проміжку часу, а також шляхом
внесення змін до інформації «Останнє оновлення». Просимо Вас стежити за
оновленнями.
Ми дотримуємося законів стосовно захисту даних у країнах та штатах, де
ведемо діяльність, а також співпрацюємо з органами державної влади, що
опікуються питаннями захисту даних.
Якщо Ви знаходитесь у юрисдикції, де визнається поняття «розпорядник
персональних даних» або подібне до нього, то Вашим розпорядником
персональних даних є:
Mars, Incorporated
для: Головного фахівця з захисту даних та Головного фахівця з питань
конфіденційності
Dundee Road

Slough, Berkshire SL1 4LG
Ел. пошта: Chief.Privacy.Officer@effem.com або privacy@effem.com
Категорії Персональних даних, які збирає та обробляє наша компанія
Ми можемо збирати або обробляти Персональні дані різних категорій. У
переліку нижче після назв категорій Персональних даних вказуються
відомості про їхні джерела, цільове призначення та можливі способи
розкриття.
•

•

Ідентифікатори. Ми отримуємо ідентифікатори безпосередньо від
Вас або від третіх сторін, таких як брокери даних або платформи
соціальних мереж. Ідентифікатором, зокрема, вважається Ваше ім'я
або Ваша контактна інформація. Ми використовуємо ідентифікатори
для надання та вдосконалення функцій, продуктів та послуг, у яких Ви
зацікавлені; для реєстрації, проведення конкурсів та рекламних
заходів; щоб зв'язуватися з Вами з метою надання інформації; для
надання персоналізованого контенту, інформації та для надсилання
Вам брошур, купонів, зразків, пропозицій та іншої інформації про наші
продукти або нашу групу компаній; під час виконання наших обов'язків
на підставі укладених з Вами договорів; для обробки Персональних
даних, що необхідно для оцінки та відбору клієнтів або
постачальників; для демонстрації відповідних рекламних матеріалів
та/або у дослідницьких цілях. У комерційних цілях доступ до них
надається в межах групи компаній Mars та постачальникам послуг.
Категорії Персональних даних, що містяться у клієнтській базі
даних. Ми отримуємо ці дані безпосередньо від Вас. Ми
використовуємо ці дані для надання та вдосконалення функцій,
продуктів та послуг, у яких Ви зацікавлені; надання Вам
персоналізованого контенту та інформації, а також щоб надсилати
Вам брошури, купони, зразки, пропозиції та інші відомості про наші
продукти чи нашу групу компаній; під час виконання наших обов'язків
на підставі укладених з Вами договорів та/або обробки Персональних
даних, що необхідно для оцінки та відбору клієнтів або

•

•

постачальників. У комерційних цілях доступ до них надається в
межах групи компаній Mars та постачальникам послуг.
Конфіденційні персональні дані, включаючи захищені ознаки
класифікації, відомості про геолокацію (географічне положення)
та точну інформацію про геолокацію. Ми отримуємо захищені
ознаки класифікації та точну інформацію про геолокацію
безпосередньо від Вас або від третіх сторін, таких як брокери даних
або платформи соціальних мереж. Ми також отримуємо дані про
Ваше географічне місцезнаходження (геолокацію) безпосередньо від
Вас, опосередковано - від Вас (наприклад, якщо Ви дозволили
використання служб визначення місцезнаходження) та/або від третіх
сторін, таких як платформи соціальних мереж. Ми можемо
використовувати ідентифікатори для надання та вдосконалення
функцій, продуктів та послуг, у яких Ви зацікавлені; для реєстрації,
проведення конкурсів та рекламних заходів; для надання
персоналізованого контенту, інформації та для надсилання Вам
брошур, купонів, зразків, пропозицій та іншої інформації про наші
продукти або нашу групу компаній; під час виконання наших обов'язків
на підставі укладених з Вами договорів; для обробки Персональних
даних, що необхідно для оцінки та відбору клієнтів або
постачальників; та/або для демонстрації відповідних рекламних
матеріалів. У комерційних цілях доступ до них надається в межах
групи компаній Mars та постачальникам послуг.
Комерційна інформація. Ми отримуємо цю інформацію
безпосередньо від Вас, коли Ви купуєте товари або послуги у будьякій з наших роздрібних торговельних точок, в тому числі у наших
ветеринарних клініках або в Інтернеті. Ми використовуємо комерційну
інформацію, щоб надавати та вдосконалювати функції, продукти та
послуги, у яких Ви зацікавлені; щоб надавати вам персоналізований
контент та інформацію, а також щоб надсилати Вам брошури, купони,
зразки, пропозиції та інші відомості про наші продукти чи нашу групу
компаній та/або для демонстрації відповідних рекламних матеріалів.
У комерційних цілях доступ до них надається в межах групи компаній
Mars та постачальникам послуг.

•

•

•

Активність у мережі Інтернет чи інша подібна діяльність у
мережах. Ми отримуємо ці відомості опосередковано від Вас
(наприклад, спостерігаючи за Вашими діями на наших Об'єктах) або
від третіх сторін, таких як постачальники послуг аналітичної обробки
даних. Ми використовуємо ці відомості, щоб надавати Вам
персоналізований контент та інформацію, а також щоб надсилати Вам
брошури купони, зразки, пропозиції та інші відомості про наші
продукти чи нашу групу компаній та/або для демонстрації відповідних
рекламних матеріалів. У комерційних цілях доступ до них надається в
межах групи компаній Mars та постачальникам послуг.
Інформація професійного характеру або дані, пов'язані з
працевлаштуванням. Ми отримуємо інформацію професійного
характеру або дані, пов'язані із працевлаштуванням, безпосередньо
від Вас або від третіх сторін (таких як постачальники послуг перевірки
біографічних даних). Ми використовуємо ці відомості для обробки
заяв про працевлаштування, а також під час виконання наших
обов'язків на підставі укладених з Вами договорів. У комерційних
цілях доступ до них надається в межах групи компаній Mars та
постачальникам послуг.
Висновки та припущення, зроблені на основі інших
Персональних даних. Ми отримуємо ці висновки та припущення
опосередковано від Вас (наприклад, спостерігаючи за Вашими діями
на наших Об'єктах) або від третіх сторін, таких як постачальники
послуг аналітичної обробки даних. Ми використовуємо ці висновки та
припущення, щоб надавати та вдосконалювати функції, продукти та
послуги, у яких Ви зацікавлені; щоб надавати Вам персоналізований
контент та інформацію, а також щоб надсилати Вам брошури, купони,
зразки, пропозиції та інші відомості про наші продукти чи нашу групу
компаній та/або для демонстрації відповідних рекламних матеріалів.
У комерційних цілях доступ до них надається в межах групи компаній
Mars та постачальникам послуг.

Ми можемо збирати інформацію з різних джерел, включаючи списки
контактів, демографічну інформацію, першопочатково отриману від інших

компаній групи Mars, а також персональні дані, отримані на законних
підставах від інших третіх сторін, які можуть поєднуватися з іншою
інформацією, яку ми збираємо у вказаних нижче цілях.
Ми збираємо такі окремі складові Персональних даних:
•

•

•

•
•

•
•

•

Особисті контактні дані. До них належить така інформація, як імена
осіб, їхні адреси, номери телефонів та адреси електронної пошти. Ми
отримуємо їх, наприклад, тоді, коли Ви вказуєте контактну
інформацію під час реєстрації в Інтернеті, під час ведення справ з
нами або коли Ви надаєте нам послуги. На деяких Об'єктах Ви
можете зазначити ім'я користувача та пароль для створення
облікового запису.
Інформація про операції під час Вашої взаємодії з нами.
Наприклад, це Ваша історія покупок, дані для виставлення рахунків та
доставки товарів, а також інші відомості про Ваше користування
нашими продуктами або послугами.
Платіжна інформація. До такої інформації належать дані Вашої
кредитної або дебетової платіжної картки, дані облікового запису для
платежів в мережі Інтернет або дані, що вводяться під час
використання інших способів оплати.
Унікальні дані клієнта та комерційні відомості. Наприклад, це
імена користувачів та інші облікові дані для входу в систему.
Інформація, що вказує на Вашу зацікавленість у певній посаді.
Наприклад, Ваші вподобання, ваша історія працевлаштування та
відомості, вказані у заявах про прийняття на роботу.
Демографічні дані. Наприклад, відомості про вік, стать, хобі або
улюблені заняття, смаки чи вподобання.
Конфіденційна інформація. Наприклад, коли Ви подаєте нам заяву
про прийняття на роботу, ми можемо збирати певну інформацію, якщо
це дозволено та/або вимагається згідно із законодавством та/або
якщо Ви добровільно вирішите надати нам таку інформацію.
Дані для угод із клієнтами або постачальниками. До них належать
дані, що стосуються оцінки та відбору клієнтів або постачальників.

•

•

•
•

Наприклад, ми збираємо відомості про платоспроможність (кредитний
статус) або загальнодоступну інформацію з санкційних списків та
списків розшуку.
Інформація, зібрана з наших Об'єктів та платформ соціальних
мереж. До неї належать дані, зібрані під час Вашої взаємодії з нами.
Наприклад, коментарі, фотографії та інша інформація, яку Ви
публікуєте у блогах, на форумах чи у соціальних мережах.
Відомості про пристрої. Наприклад, Ваша IP-адреса (адреса за
протоколом IP в Інтернеті), ідентифікатор пристрою, дані про
операційну систему на пристрої, тип встановленого браузера, дані
про веб-сайти, які Ви переглядали перед відвідуванням нашого вебсайту і після нього, про сторінки, які Ви переглядали, та дії, які Ви
виконували на нашому веб-сайті, а також про Вашу взаємодію з
рекламними оголошеннями.
Партнери-сторонні постачальники рекламних та інших послуг
також можуть збирати інформацію в автоматичному режимі.
Інша інформація про Вас, зібрана нами з Вашого дозволу.

Інформація, яку ми збираємо про Вашого домашнього улюбленця
(наприклад, його вид та порода, дата народження або історія
медичного обслуговування) не вважається Персональними даними.
Підстави для збору Персональних даних та способи їхнього
використання
Ми можемо використовувати Ваші Персональні дані у різних законних цілях,
в тому числі перелічених нижче:
•

Надання функціональних можливостей, продуктів та послуг, у
яких Ви зацікавлені. Ми можемо використовувати зібрані нами
Персональні дані для виконання Ваших замовлень, а також для
надання Вам змоги користуватися нашими функціональними
можливостями, продуктами та послугами. Зазначене передбачає

•

•

•

•

забезпечення обробки платежів за покупки, підписки та продажі, а
також виявлення можливих шахрайських дій та захист від них.
Реєстрація, конкурси та рекламні заходи. Ми можемо
використовувати Ваші Персональні дані, щоб реєструвати Вас для
участі у конкурсах, якщо Ви вирішите взяти в них участь, щоб
повідомити Вам про їхні результати та щоб реєструвати Вас для
користування певними функціональними можливостями, продуктами
та послугами, які відповідають Вашим маркетинговим уподобанням.
Для взаємодії з Вами та надання Вам інформації. Ми можемо
використовувати Ваші Персональні дані для зв'язку з Вами, надання
відповідей на Ваші запитання чи зауваження, а також щоб
повідомляти Вам новини та актуальну інформацію. Також, якщо Ви
виявляли зацікавленість у працевлаштуванні у Mars, ми можемо
повідомляти Вам, коли з'являться відповідні вакантні посади.
Для надання Вам персоналізованого контенту та інформації, а
також надсилання брошур, купонів, зразків, пропозицій та інших
відомостей про наші продукти чи продукти нашої групи компаній.
У випадках, передбачених законодавством, ми запитуємо у
відвідувачів, які надають нам свої адреси електронної пошти, чи
бажають вони отримувати від нас додаткову інформацію або новини,
наприклад, відомості про продукти та послуги нашої групи компаній.
Ми також пропонуємо відвідувачам можливість оформлення відмови
(«opt-out»), якщо вони бажають припинити отримання інформації від
нас. У деяких випадках Ви можете отримувати пропозиції щодо
підписки («opt-in»), перш ніж ми зв'яжемося з Вами будь-яким
способом або перш ніж Ви отримаєте доступ до певних послуг.
Для виконання наших обов'язків на підставі укладених з Вами
договорів. Ми можемо використовувати Ваші Персональні дані, коли
Ви працюєте у якості постачальника послуг або подаєте заяву на одну
з наших вакансій, якщо це буде потрібно. Якщо Ви — споживач або
користувач наших послуг, ми будемо використовувати Ваші
Персональні дані для виконання наших зобов'язань на підставі
укладених з Вами договорів.

•

•

•

Для оцінки та відбору клієнтів або постачальників. Ця ціль
передбачає проведення ідентифікації та перевірку платоспроможності
(кредитного статусу) деяких клієнтів та постачальників, здійснення
комплексної перевірки контрагентів та проведення перевірки з метою
виявлення включення до загальнодоступних державних списків
розшуку та/або санкційних списків, а також до інших баз даних, що
формуються третіми сторонами, використання та реєстрації у
журналах обліку інцидентів Mars та галузевих системах
попередження та/або механізмах перевірки третіми сторонами. Збір
цих Персональних даних може передбачати звернення до бюро
кредитних історій або до іншої третьої сторони.
Для демонстрації Вам відповідних рекламних матеріалів. Ми
можемо купувати та використовувати списки добровільної реєстрації
адрес електронної пошти для отримання розсилок, щоб зв'язуватися з
потенційними клієнтами. Ми просимо сторони, які надають нам ці
списки, підтверджувати надання контактної інформації лише тих осіб,
які бажають отримувати пропозиції та відомості електронною поштою.
Ми також можемо використовувати демографічну інформацію й
інформацію про вподобання для надсилання рекламних матеріалів
тим користувачам, для яких вони будуть найбільш актуальними.
Таким чином користувачі будуть переглядати рекламу, яка з
найбільшою ймовірністю їх зацікавить. Ми поважаємо та виконуємо
запити на оформлення відмови. Якщо Вас цікавить додаткова
інформація про наші практики стосовно рекламної діяльності,
перейдіть, будь ласка, за цим посиланням, щоб переглянути нашу
політику стосовно персоналізованої реклами в мережі Інтернет.
Для надання Вам інших пропозицій. Час від часу ми надсилаємо
пропозиції, купони та інформаційні матеріали, в тому числі каталоги,
які доступні для відправки поштою. Наприклад, якщо клієнт здійснює
замовлення у наших магазинах замовлень за каталогами або
реєструється для отримання одного з наших каталогів у мережі
Інтернет, ми можемо додати його до списку отримувачів цього
каталогу. Ми також можемо використовувати списки, одержані від
третіх сторін або із загальнодоступних джерел. За Вашою згодою ми

•

•

•

можемо обмінюватися іменами та адресами з іншими компаніями, які
можуть звертатися до Вас шляхом направлення своїх пропозицій
поштою. Ви можете відмовитися від підписки у будь-який час.
Для покращення функціональних можливостей, продуктів та
послуг, які ми пропонуємо на Об'єктах. Ми можемо
використовувати Персональні дані для вдосконалення пропозицій
продуктів та послуг групи компаній Mars, а також для покращення
наших Об'єктів та їхніх функціональних можливостей.
Для об’єднання Ваших даних в межах групи компаній Mars. Ми
також можемо об’єднувати Персональні дані, які зібрані іншими
компаніями групи Mars на законних підставах, щоб створити єдине
уявлення про наших клієнтів, з метою проведення внутрішніх
маркетингових досліджень та/або для оцінки ефективності наших
кампаній і для задоволення наших законних інтересів. Це дає нам
змогу зрозуміти, яким нашим брендам та бізнес-підрозділам в межах
групи компаній Mars клієнти надають перевагу, а також допоможе нам
вдосконалювати наші продукти та послуги.
Для певних дій з автоматизованого прийняття рішень. Ми можемо
використовувати Персональні дані, які ми збираємо, для реклами в
мережі Інтернет та/або для формування Вашого особистого профілю.
Детальна інформація про Персональні дані, які ми збираємо, про
способи їхнього використання, а також про те, як Ви можете
відмовитись від застосування будь-яких автоматизованих процесів
прийняття рішень, наведена нижче.

Законні підстави для обробки Персональних даних
•

•

Задля захисту Ваших життєво важливих інтересів. Ми можемо,
наприклад, обробляти Персональні дані в цілях охорони здоров'я та
гарантування безпеки, якщо Ви знаходитесь на виробничому об'єкті
Mars, або (для претендентів на вакансії компанії) для укладення
подальших договорів з участю представників працівників у певних
юрисдикціях, а також для захисту суспільних інтересів.
За Вашою вказівкою та за Вашою згодою.

•
•

У цілях проведення наукових досліджень.
У інших законних комерційних цілях. Ми також можемо
покладатися на наші законні інтереси у сфері вдосконалення наявних
ділових та маркетингових практик. До них належать, зокрема (але не
обмежуючись) наступні: дотримання вимог чинного законодавства,
проведення дослідницької та аналітичної роботи, об’єднання даних,
клінічні дослідження, оцінку поставленого діагнозу та методики
лікування домашніх тварин, а також інші цілі, описані вище. Коли ми
покладаємося на наші законні інтереси, перш ніж здійснювати будьяку обробку даних ми аналізуємо наші законні інтереси, щоб
врахувати та мінімізувати будь-який потенційний негативний вплив на
Ваші права, передбачені застосовним законодавством про захист
даних. Ми не будемо використовувати Ваші Персональні дані для
таких видів діяльності, у яких негативні наслідки для Вас
переважатимуть над нашими інтересами, за винятком випадків, коли
ми отримали Вашу згоду або коли таке використання вимагається чи
дозволено законодавством.

Способи розкриття Персональних даних та обміну ними
Ми можемо надавати доступ до Ваших Персональних даних або розкривати
їх в цілях, що відповідають вимогам цього Положення про конфіденційність,
у наведених нижче випадках.
•
•

В межах компанії Mars або компаній, що входять до групи Mars.
Наприклад, для об’єднання зібраних про Вас Персональних даних.
Нашим постачальникам або представникам. Ми можемо надавати
доступ до Ваших Персональних даних компаніям, яким ми доручаємо
надавати послугидля нас. Коли ми надаємо доступ до Персональних
даних компаніям, щоб вони могли надавати послуги для нас, їм не
дозволяється використовувати ці дані у будь-яких інших цілях. Вони
зобов'язані дотримуватися режиму конфіденційності Ваших
Персональних даних, якщо тільки Ви не надасте згоду на їхнє
використання.

•

•
•

•

•

•

•

У випадках, коли Ваші Персональні дані необхідно передати
разом з іншими активами компанії. У такому випадку доступ до
Персональних даних також може надаватися під час проведення
будь-якої процедури оцінки, за умови дотримання вимог
конфіденційності та нерозголошення.
Якщо ми отримали Ваші вказівки стосовно розкриття або дозвіл
на розкриття Ваших Персональних даних.
З метою дотримання положень законодавства, реагування на
вимоги суду про розкриття інформації або інші законні вимоги, у
тому числі на відповідні запити правоохоронних органів та органів
державної влади.
Для проведення розслідувань за претензіями споживачів або з
приводу можливого порушення законодавства, для захисту
недоторканності веб-сайту нашої компанії, з метою реагування
на Ваші запити/вимоги або у випадку співпраці з
правоохоронними органами в рамках будь-якого досудового
розслідування.
З метою захисту прав чи власності групи компаній Mars або
наших клієнтів, у тому числі для забезпечення дотримання Вами
умов користування нашими послугами.
Для виконання будь-яких дій з Персональними даними, якщо є
вагомі підстави вважати, що доступ до Персональних даних або
їхнє розкриття необхідні для захисту здоров'я та/або безпеки
наших співробітників, клієнтів, суспільства, а також домашніх
тварин.
Для забезпечення досягнення інших законних комерційних цілей.
До них належать, зокрема (але не обмежуючись), дотримання вимог
чинного законодавства, сприяння клінічним дослідженням, оцінка
поставленого діагнозу та методики лікування домашніх тварин.

Зверніть увагу, що на Об'єктах можуть міститися посилання або може
здійснюватись переадресація на веб-сайти третіх сторін, правила
конфіденційності яких можуть відрізнятися від наших. Якщо Ви вкажете свої
Персональні дані на будь-якому з цих веб-сайтів, дії з Вашими даними

будуть підпорядковуватися політикам конфіденційності цих веб-сайтів.
Радимо Вам ознайомлюватися з політикою конфіденційності будь-якого вебсайту, який Ви відвідуєте.
Ми можемо продавати анонімізовані (знеособлені) дані третім сторонам, а
також надавати доступ до анонімізованої інформації або такої інформації,
що не дозволяє ідентифікувати особу, як описано вище. Ми можемо
об'єднувати анонімізовану інформацію чи інформацію, з якої видалено
складові, що дозволяють ідентифікувати особу, з іншою анонімізованою
інформацією або інформацією, з якої видалено складові, що дозволяють
ідентифікувати особу, отриманою з інших джерел. Ми також можемо
надавати доступ до агрегованої та анонімізованої інформації третім
сторонам, у тому числі, наприклад, консультантам, рекламним агенціям або
інвесторам, для здійснення загального аналізу ділових перспектив.
Наприклад, ми можемо повідомляти рекламним агентствам, що
обслуговують нас, про кількість відвідувачів нашого веб-сайту, а також про
найпопулярніші функціональні можливості або послуги.
Подання заяви про прийняття на роботу в Mars
Коли Ви подаєте заяву про прийняття на роботу в компанії групи Mars, ми
обробляємо Ваші Персональні дані, як описано у цьому документі, з
дотриманням застосовного законодавства стосовно захисту даних. Компанія
Mars поважає Ваші права на конфіденційність і поводитиметься з
Персональними даними, які Ви надасте як претендент на вакансію, як із
конфіденційними. Ми будемо використовувати Ваші Персональні дані та
надавати спільний доступ до них, як описано у цьому Положенні про
конфіденційність, а також згідно с процедурами, описаними нижче, якщо
Вони стосуються Вас як претендента на вакансію.
Персональні дані, які ми збираємо про Вас як претендента на
вакансію
Коли ви подаєте заяву про прийняття на роботу в Mars, ми просимо
Вас надати Персональні дані для того, щоб ми могли розглянути

Вашу заяву. Ви також можете вирішити надати додаткові Персональні
дані (наприклад, відомості про ваші хобі та соціальні уподобання). Уся
інформація надається на добровільній основі, причому ви самостійно
вирішуєте, які Персональні дані Ви бажаєте надати. Зверніть, будь
ласка, увагу: якщо Ви вирішите не надавати нам запитувані
Персональні дані, це може обмежити наші можливості розглядати Вас
як кандидата на певну посаду.
Інформація від третіх сторін
Ми також можемо отримувати інформацію про Вас із
загальнодоступних джерел або від третіх сторін. Наприклад, ми
можемо робити це, щоб перевірити інформацію, вказану у Вашій заяві
про прийняття на роботу, або для проведення перевірки анкетних
даних із залученням третьої сторони, якщо це дозволяється
застосовним законодавством. Ви можете також вирішити надати нам
дозвіл на використання Ваших Персональних даних, що містяться на
сторонніх сайтах, як-от LinkedIn, якщо це застосовується на ринку
Вашої країни. Якщо ви вирішите надати компанії Mars доступ до цих
Персональних даних, Ви тим самим погоджуєтесь, що Mars має право
збирати, зберігати та використовувати цю інформацію відповідно до
вимог цього Положення про конфіденційність.
Використання компанією Mars Персональних даних претендентів
на вакансію
Mars буде використовувати Ваші Персональні дані для обробки Вашої
заяви, у тому числі у перелічених нижче цілях.
• Підбір, оцінка та вибір кандидатів на посади.
• Загальне адміністрування персоналу та управління кадрами.
• Проведення опитувань стосовно рівня задоволеності
(наприклад, для керування процесом підбору персоналу та його
вдосконалення).
• Перевірка Ваших рекомендацій з попередніх місць роботи,
перевірка біографічних даних та пов'язаних з ними оцінок.

•

•
•

Забезпечення дотримання вимог закону та прийнятих у
компанії правил (наприклад, для відстеження різноманітності
персоналу).
Зв’язок з Вами стосовно Вашої заяви та зацікавленості у роботі
в Mars.
Повідомлення про нові можливості працевлаштування у
майбутньому, якщо Ви дозволите цей варіант використання.

Профілювання та автоматизоване прийняття рішень
Компанія Mars може також обробляти Ваші Персональні у рамках
аналітичної обробки даних та статистичного аналізу. Для дотримання
встановлених законодавством вимог або діючи у законних інтересах
Mars, ми можемо проводити аналіз найму персоналу у глобальних
масштабах та здійснювати контроль різноманітності персоналу, за
умови одержання Вашої на те згоди та якщо це дозволено
застосовним законодавством. Ви маєте право на те, щоб рішення
стосовно Вас не приймалися виключно на основі автоматизованої
обробки даних, включно з профілюванням, якщо таке рішення
призведе до правових наслідків для Вас або може справити на Вас
суттєвий вплив. Компанія Mars у рамках свого процесу найму
персоналу не приймає виключно автоматизованих рішень
стосовно кандидатів.
Особи, яким Mars надаватиме доступ до Персональних даних
претендента на вакансію
До Ваших Персональних даних буде надаватися доступ іншим
компаніям Mars зі складу групи компаній Mars, причому виключно тим
співробітникам Mars, яким вони дійсно потрібні для виконання
поставлених перед ними завдань та посадових обов’язків, також
такий доступ буде надаватися третім сторонам, які мають законну
ділову потребу в них. До них належать сторони, пов'язані з
кандидатами на посади, такі як рекрутингові агенції, консультанти,
постачальники послуг перевірки анкетних даних та юрисконсульти. Ці
постачальники послуг можуть змінюватися залежно від того, у якому з

підрозділів Mars Ви працевлаштовуєтесь, і їхній перелік з часом може
змінюватися. Ми завжди намагаємося забезпечити дотримання
третіми сторонами, які обробляють Персональні дані, вимог цього
Положення про конфіденційність та застосовного законодавства.
Наша взаємодія з Вами
Якщо Ви більше не бажаєте, щоб ми використовували Вашу контактну
інформацію для надсилання реклами та просування продуктів та послуг
Mars або третіх сторін, зверніться, будь ласка, до нас за контактними
даними, наведеними вище.
Якщо ми надсилаємо Вам електронні повідомлення рекламного характеру,
Ви також можете відписатися від їхнього отримання у майбутньому,
натиснувши на посилання у нижній частині повідомлення електронної
пошти. У деяких випадках ми можемо запитувати Вашу згоду, перш ніж
надсилати Вам електронні повідомлення рекламного характеру. У разі
відмови надати згоду Ви не будете отримувати від нас певні повідомлення
електронною поштою.
Навіть якщо Ви вирішите не отримувати електронні повідомлення
рекламного характеру, Вам все одно можуть надходити повідомлення
електронною поштою, які забезпечують, завершують або підтверджують
комерційну транзакцію, яку Ви вже погодились здійснити з нами раніше. До
них належать повідомлення стосовно стану здоров'я Вашого домашнього
улюбленця, нагадування про призначені відвідування лікарів, завершення
Вашої реєстрації, виправлення даних користувачів, запити на скидання
паролю, підтвердження транзакцій, повідомлення про відвантаження та інші
повідомлення, необхідні Вам для взаємодії з нами.
Ми також можемо пропонувати Вам можливість отримання текстових/SMSповідомлень. У деяких випадках ми можемо запитувати Вашу згоду на
отримання від нас текстових повідомлень. Ви можете у будь-який час

оформити відмову від отримання певних текстових повідомлень, які ми
надсилаємо (окрім нагадувань про призначене відвідування лікаря),
надіславши слово «STOP» у відповідь на будь-яке з наших текстових
повідомлень.
Якщо прямо не зазначено про інше, усі послуги з надсилання текстових
повідомлень надаються Вам безкоштовно. З Вас може стягуватися плата за
доставку повідомлень, передачу даних, а також інші збори. Ви несете
відповідальність за будь-які витрати на своєму мобільному телефоні (трафік
даних, підписка тощо), які виникають внаслідок використання будь-якого з
наших продуктів або послуг. Ознайомтесь, будь ласка, з тарифним планом
Вашого оператора мобільного зв'язку, щоб дізнатися про вартість
надсилання та отримання текстових повідомлень.
Діти
Конфіденційність відомостей про дітей
Більшість з наших веб-сайтів розроблено та призначено для дорослих
користувачів. Якщо який-небудь з наших веб-сайтів призначений для
аудиторії молодшого віку, ми отримуємо згоду на його використання від
одного з батьків або опікуна відповідно до місцевого законодавства.
Для отримання додаткових відомостей ознайомтесь з Маркетинговим
кодексом Mars. Якщо Ви дізнались, що дитина (у порушення цього
Положення) зареєструвалась для отримання інформаційних бюлетенів
електронною поштою або будь-яким іншим чином надала свої Персональні
дані, будь ласка, повідомте нам про це, звернувшись за контактними
даними, що наведені на початку цього Положення. Якщо ми дізнаємося, що
неповнолітній користувач надав свої Персональні дані без дозволу батьків,
ми припинимо дію такого облікового запису та видалимо усі Персональні
дані, надані таким користувачем, в максимально можливому обсязі.
Реклама та файли «cookies»

Політика щодо персоналізованої реклами в мережі Інтернет
Ознайомтеся, будь ласка, із нашими повідомленнями про Рекламні опції та
про файли «cookies», щоб дізнатися про наші практичні підходи до
персоналізованої реклами в мережі Інтернет та використання файлів
«cookies».
Додаткова корисна інформація
Додаткові відомості, що можуть Вам знадобитися
Місце зберігання та обробки Вашої інформації
Персональні дані, які ми збираємо або отримуємо, можуть зберігатися та
оброблятися у Сполучених Штатах Америки або у будь-якій іншій країні, де
розташовані наші промислові об'єкти чи об'єкти наших постачальників
послуг.
Сервери та бази даних, на яких зберігаються Персональні дані, можуть бути
розташовані за межами країни, з якої Ви отримали доступ до Об’єкта, та
знаходитися у країні, закони про конфіденційність якої відрізняються від
законів країни Вашого проживання. Персональні дані, які Ви надаєте нам,
можуть бути надіслані за кордон із дотриманням вимог законодавства. Ми
будемо збирати, обробляти та використовувати Персональні дані лише
відповідно до вимог цього Положення про конфіденційність.
Строк зберігання Персональних даних
Ми утримуємо та зберігаємо Ваші Персональні дані до тих пір, поки ми
маємо законні ділові цілі, що потребують їхнього збереження, та згідно з
нашими політиками зберігання даних.
Загальнодоступні Персональні дані (наприклад, з кімнат чатів, дошок
оголошень та інших інтерактивних форумів)

Ми можемо пропонувати кімнати чатів, дошки оголошень або повідомлень, а
також інтерактивні зони, де відвідувачі мають змогу залишати власні
коментарі або інформацію. У разі використання чату, дошки оголошень або
повідомлень, функцій соціальних мереж або інших інтерактивних зон
обов'язково ознайомтеся з опублікованими у них правилами. Ви будете
зобов'язані дотримуватися цих опублікованих правил, а також умов
використання наших Об'єктів. Правила участі можуть встановлювати певні
обмеження за віком або інші обмеження, такі як заборона розміщувати
образливий, непристойний або провокаційний контент. Усе, що Ви
публікуєте в мережі Інтернет, є загальнодоступною інформацією. Ми не
несемо відповідальності за жодні відомості, які Ви добровільно публікуєте в
мережі Інтернет. Користувачам слід бути обачними при розкритті
Персональних даних в мережі Інтернет.
Перехід прав та зобов'язань
Ми можемо поділитися Вашими Персональними даними або передати їх в
ході будь-якого прямого або непрямого процесу реорганізації, включаючи,
без обмеження, злиття, поглинання, розпродаж, банкрутство та продаж усіх
або частини наших активів. Ваші Персональні дані можуть бути передані
після завершення такої транзакції та/або під час проведення оцінки активів в
очікуванні передачі прав (з урахуванням вимог конфіденційності). У разі
передачі захист Ваших Персональних даних як і раніше здійснюється
відповідно до вимог цього Положення про конфіденційність або політики,
згідно з якою захист Ваших прав на конфіденційність здійснюється, як
мінімум, тією самою мірою, що передбачена цим Положенням про
конфіденційність, якщо Ви не надасте свою згоду на інше.
Захист Ваших Персональних даних
Ми вживаємо належних організаційно-технічних заходів (і вимагаємо того
самого від наших постачальників послуг), щоб забезпечити безпеку Ваших
Персональних даних. Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання стосовно
заходів безпеки, яких ми вживаємо, Ви можете звернутися до нас за

контактними даними, що наведені на початку цього Положення про
конфіденційність.
Радимо Вам також вживати додаткових заходів для захисту Ваших
Персональних даних. Наприклад, встановлюйте актуальне антивірусне
програмне забезпечення, закривайте браузери після користування ними,
тримайте у таємниці Ваші облікові дані для входу у системи та паролі, а
також регулярно оновлюйте програмне забезпечення та застосунки, щоб
гарантовано мати найновіші функції безпеки.
Транскордонна передача Персональних даних
Якщо Ви вирішите надати нам свої Персональні дані, ми маємо право
передавати ці Персональні дані нашим філіям, дочірнім компаніям або
іншим третім сторонам відповідно до місцевого законодавства. Ми також
маємо право передавати Ваші Персональні дані через кордони, з країни
Вашого перебування або Вашої юрисдикції до інших країн або юрисдикцій,
за умови дотримання вимог законодавства. Компанія Mars здебільшого
використовує Стандартні контрактні положення Європейської комісії для
передачі даних з Європейського Союзу, ЄЕЗ, Великої Британії та Швейцарії
до країн, що знаходяться поза межами ЄЕЗ (в тому числі до Великої
Британії). Для передачі даних між іншими юрисдикціями Mars може
використовувати інші правові механізми транскордонної передачі даних, які
забезпечують дотримання вимог відповідного законодавства.

Закони, що застосовуються до Вас, і права, які Ви маєте
Залежно від місця Вашого проживання обсяг прав, які Ви маєте, можуть
відрізнятися у певних аспектах. Компанія Mars реагуватиме на будь-які
запити стосовно обсягу прав відповідно до встановлених місцевим
законодавством вимог.

Якщо Ви бажаєте звернутися із запитом стосовно будь-якого із перелічених
нижче прав, зверніться, будь ласка, до нас за наведеними вище
контактними даними.
Право на доступ
Ви можете мати право на отримання підтвердження про те, чи відбувається
обробка Ваших Персональних даних чи ні. Якщо вона відбувається, Ви
маєте право на доступ до цих Персональних даних та іншої інформації, а
саме про ціль обробки даних, категорії Персональних даних, їхніх
одержувачів (або категорії одержувачів), яким було або буде розкрито ці
Персональні дані, а також, для конкретних одержувачів у третіх країнах або
міжнародних організаціях, якщо це можливо, про очікуваний строк
зберігання Персональних даних, або, якщо це неможливо, про критерії, за
якими визначається цей строк, про Ваші права тощо.
Якщо це можливо та дозволяється законодавством, ми надамо Вам одну
копію Ваших Персональних даних, які ми обробляємо. За надання
додаткових копій (екземплярів) даних ми можемо стягувати обґрунтовану
платню, виходячи з адміністративних витрат. Якщо Ви здійсните запит із
використанням електронних засобів зв'язку і не зазначите іншого,
інформацію буде надано Вам у електронній формі.
Право на виправлення
Ви можете мати право на внесення виправлень або доповнень до Ваших
Персональних даних у разі, якщо вони є неточними або неповними.
Право на видалення («право на забуття»)
За певних обставин Ви можете мати право на видалення ваших
Персональних даних. Приклади таких обставин наведені нижче.
•

Ваші Персональні дані більше не потрібні для тих цілей, у яких Вони
оброблялися.

•
•
•
•

Ви відкликаєте свою згоду на обробку даних, а у нас немає інших
законних підстав для їхньої обробки.
Ви заперечуєте проти обробки, і немає жодних законних підстав для
обробки даних, які мають перевагу над Вашими запереченнями.
Ваші Персональні дані оброблялися з порушенням вимог
законодавства.
Ваші Персональні дані мають бути видалені для забезпечення
виконання наших зобов'язань, передбачених законодавством, яке
поширюється на нас.

Це право не застосовується, якщо така обробка даних є необхідною для
реалізації перелічених нижче цілей.
•
•
•
•
•
•

Для реалізації прав на свободу висловлювань та на вільний доступ до
інформації.
Для забезпечення виконання , зобов'язань, що вимагають обробки
даних і передбачені законодавством, яке поширюється на нас.
Для виконання задач у суспільних інтересах.
З міркувань суспільних інтересів у галузі охорони здоров'я населення.
У цілях архівування інформації у суспільних інтересах, у цілях
наукових або історичних досліджень, а також у статистичних цілях.
Для ініціювання, здійснення або правового захисту наших судових
позовів.

Право на обмеження обробки
Ви можете мати право на обмеження обробки даних у перелічених нижче
випадках.
•
•

Ви заперечуєте точність Ваших Персональних даних (на строк, за
який ми зможемо перевірити точність таких Персональних даних).
Ця обробка порушує закон, і Ви виступаєте проти видалення
Персональних даних, але вимагаєте обмежити їхнє використання.

•

•

Нам більше не потрібні Персональні дані задля їхньої обробки, але
вони необхідні Вам для ініціювання, здійснення або правового захисту
судових позовів.
Ви скористалися своїм правом на заперечення проти обробки даних
під час очікування результатів перевірки на предмет переваги наших
законних підстав для обробки над Вашим запереченням.

Право на перенесення даних
Ви можете мати право на отримання Персональних даних, які Ви надали
нам, у структурованому, найбільш поширеному форматі, який може
зчитуватися машинними засобами. Ви маєте право надіслати ці
Персональні дані іншому розпорядникові даних, якщо обробка даних
ґрунтується на Вашій згоді або проводиться на підставі договору, та
здійснюється з використанням автоматичних засобів.
Право на заперечення
Ви можете мати право на заперечення (з підстав, пов'язаних з Вашою
конкретною ситуацією) проти обробки Ваших Персональних даних у
наших законних цілях. Зокрема, Ви можете мати право заперечувати
проти того, щоб Ваші Персональні дані були об’єднані з іншими
даними в межах групи компаній Mars у наших законних інтересах. Ми
припинимо обробку Персональних даних, якщо у нас не буде вагомих
законних підстав для обробки, які матимуть перевагу над інтересами,
правами та свободами суб'єкта персональних даних, та якщо вона не
буде необхідна для ініціювання, здійснення або правового захисту
судових позовів. Якщо Персональні дані обробляються в цілях
прямого маркетингу, в тому числі для профілювання, Ви можете
висловити заперечення проти їхньої обробки у будь-який час.
Автоматизоване прийняття окремих рішень, включно з
профілюванням

Ви можете мати право на те, щоб рішення стосовно Вас не приймалися
виключно на основі автоматизованої обробки (включно з профілюванням),
за винятком певних виключень відповідно до місцевого законодавства.
Право на відкликання згоди
У випадках, коли обробка Персональних даних ґрунтується на Вашій згоді,
Ви можете мати право на відкликання згоди у будь-який час. Tаке
відкликання згоди не вплине на законність обробки, що здійснювалася на
основі згоди до її відкликання.
Право на анонімність
У Вас також може бути право вимагати збереження Вашого імені у таємниці
(анонімності). Це означає, що Ваші Персональні дані не будуть збиратися чи
оброблятися. Якщо Ви вирішите скористатися цим правом, існує вірогідність
того, що ми не зможемо надати Вам товари чи послуги, у яких Ви
зацікавлені.
Право звернутися зі скаргою до наглядового органу
У Вас може бути право подати скаргу до наглядового органу.
Право відмовитися від продажу Ваших Персональних даних
У вас може бути право на оформлення відмови від продажу Ваших
Персональних даних третім сторонам (або для споживачів, молодших за 16
років - право на те, щоб їхні Персональні дані не продавалися без їхньої
прямої та оформленої згоди або згоди їхніх батьків). Щоб скористатися цим
правом, ви можете подати запит із використанням наведеної вище форми
та/або скористатися наведеним вище посиланням «Не продавайте мою
персональну інформацію».
Право на недискримінацію

У Вас може бути право на захист від дискримінації, на одержання послуг
однакової якості та однакових цінових пропозицій від підприємств, навіть
після реалізації Ваших прав.
Розкриття інформації за законом про конфіденційність споживачів
штату Каліфорнія («Shine the Light»)
Законодавство штату Каліфорнія дозволяє мешканцям штату Каліфорнія
подавати запит на отримання певних відомостей стосовно розкриття нами
Персональних даних третім сторонам для здійснення ними прямого
маркетингу. Щоб подати такий запит, будь ласка, додайте слова «Shine the
Light» (назву відповідного закону штату Каліфорнія) у розділ «Подробиці
запиту» Вашого запиту за формою, наведеною вище, або додайте ці слова у
рядок теми повідомлення, якщо Ви звертаєтесь із запитом електронною
поштою.
Зауважте, що існують обмеження щодо кількості разів, коли Ви можете
скористатися деякими з цих прав. Ви можете призначити уповноваженого
представника, який здійснить запит від Вашого імені. Такий представник має
надати документальне підтвердження отриманих від Вас повноважень. Ми
можемо відмовити у задоволенні запиту від представника, який не надасть
доказів того, що він уповноважений Вами діяти від Вашого імені.
У нас може виникнути потреба перевірити Ваш запит перш ніж виконувати
його. Наприклад, ми можемо попросити Вас підтвердити ті складові даних,
які ми вже маємо щодо Вас. Для підтвердження особи або повноважень
особи, яка надає запит, використовуватимуться тільки ті Персональні дані,
які містяться у запиті.
Фінансові заохочення
Час від часу ми можемо пропонувати різні фінансові заохочення. Умови
отримання фінансового заохочення будуть повідомлені під час Вашої
реєстрації для отримання фінансового заохочення. Ви можете відмовитися

від будь-якого фінансового заохочення. Під час розрахунку цих пропозицій
ми враховуємо витрати, пов’язані з пропозицією, та цінність Ваших даних.
Порядок реагування на прапорці «Не відстежувати»
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб належним чином реагувати на
налаштування браузера, які вимагають від нас не відстежувати Ваші
персональні дані (з урахуванням технічних обмежень); водночас ми можемо
бути не в змозі відреагувати на усі налаштування або сигнали, встановлені
користувачем.
Зміни
Зміни до цього Положення про конфіденційність
Ми використовуватимемо Ваші Персональні дані виключно у спосіб,
описаний у цьому Положенні про конфіденційність. Якщо ми вирішимо
використати Ваші Персональні дані у спосіб, відмінний від того, про який
повідомлялося під час збору цих даних, ми сповістимо Вас про це. У разі
будь-яких розбіжностей між англомовною версією нашого Положення
про конфіденційність та його версією у перекладі перевагу має
англомовна версія.

