Політика cookie
Що таке файли cookie?
Файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері Вашого комп'ютера або
мобільного телефону після відвідування веб-сайтів. Файли cookie широко застосовуються для
підтримки роботи веб-сайтів або для підвищення якості досвіду користувача, а також для надання
певної інформації власникам веб-сайту. Файли cookie, які ми використовуємо можуть включати в
себе інформацію про ваші уподобання в Інтернеті, щоб ми могли зробити наші веб-сайти
максимально цікавими для Вас.
Як можна дозволити або заборонити використання файлів cookie?
У налаштуваннях свого пристрою Ви може дозволити використання всіх файлів cookie, встановити
сповіщення про використання файлів cookie або заборонити використання файлів cookie у будь-який
час. Видаляючи чи відключаючи файли cookie Ви не зможете скористатися всіма перевагами нашого
веб-сайту. Тому ми рекомендуємо залишити їх активованими.
У налаштуваннях браузера також можна заборонити будь-які файли cookie або тільки певні
файли cookie.
Як ми викристовуємо cookie?
Інформація, яку ми збираємо за допомогою файлів cookie, допомагає нам аналізувати те, як Ви
використовуєте наш веб-сайт, а також дозволяє нам підвищити якість користувацького досвіду при
відвідуванні нашого сайту. У наших файлах cookie не зберігається конфіденційна інформація, як-от
ваше ім’я та/чи адреса. Ми ніколи не використовуємо інформацію, зібрану за допомогою файлів
cookie, для ідентифікації вашої особистості або розсилки реклами електронною або звичайною
поштою. Крім того, ми не використовуємо файли cookie для розсилки реклами дітям.
Які типи файлівcookie ми використовуємо для різних цілей?
Технічні файли cookie
Деякі з наших файлів cookie абсолютно необхідні для підтримки функціональності нашого веб-сайту.
Використання цих функціональних файлів cookie не можна заборонити при відвідуванні нашого
сайту. Сюди відносяться файли cookie, які збирають інформацію про те, чи дозволив користувач
використання інших файлів cookie з нашого сайту.
Файли cookie сеансу відвідування
Ми можемо використовувати файли cookie сеансу відвідування для прискорення функціонування
нашого веб-сайту, наприклад, щоб прискорити Ваш процес переходу між сторінками. Термін дії
таких файлів cookie закінчується після закінчення сеансу відвідування (наприклад, коли Ви
закриваєте вікно браузера).
Хто використовує інформацію, що зберігається у файлі cookie?
Інформація, що зберігається в файлах cookie з Web/App, використовується компанією ПрАТ
«Лантманнен Акса»
Поштова адреса: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 3
Телефон: 044 451 6374
Електронна пошта: info@axa.ua
Політика конфіденційності

Компанія ПрАТ «Лантманнен Акса» відповідально ставиться до права кожного відвідувача наших
веб-сайтів на конфіденційність персональних даних і вживає заходи із захисту будь-якої інформації,
яку ви надаєте нам.
Яка компанія здійснює обробку даних?
Дані компанії, що володіє і здійснює управління веб-сайтомhttps://axa.ua/:
ПрАТ «Лантманнен Акса»
Ідентифікаційний код 00378537, ІПН 003785310046
Поштова адреса: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 3
Телефон: 044 451 6374
Електронна пошта: info@axa.ua
Яку особисту інформацію ми збираємо через свій веб-сайт?
Ми можемо здійснювати збір наступної особистої інформації користувачів веб-сайту за допомогою
відповідних формулярів: ім'я, адреса електронної пошти, поштова адреса, номер телефону, дата
народження, стать відповідно до стандартів PCI DSS. Збір інформації здійснюється, коли Ви
відвідуєте веб-сайт, реєструєтесь, зв'язуєтесь з Нами або берете участь в рекламних акціях або
опитуваннях.
У тому чи іншому випадку, дані, які запитуються через веб-сайт, є необхідними для забезпечення
вашого належного обслуговування.
Як ми забезпечуємо конфіденційність і захист ваших персональних даних?
Тільки наш уповноважений персонал та уповноважений персонал сторонніх компаній
(постачальників послуг) чи уповноважений персонал наших бізнес партнерів, що мають підписаний з
нами договір про захист та конфіденційність, має доступ до ваших персональних даних. Усі
співробітники, які мають доступ до ваших персональних даних повинні дотримуватися Політики
конфіденційності. Також усі співробітники сторонніх компаній, що мають доступ до ваших
персональних даних, підписують з нами договір про нерозголошення. Додатково до цього, ми
підписуємо із сторонніми компаніями відповідні договори, щоб забезпечити і зберегти захист вашої
персональної інформації, до якої ці компанії мають доступ.
Чи надаються персональні дані третім сторонам?
Для досягнення цілей, передбачених цією Політикою, ми в ході своєї діяльності можемо здійснювати
транскордонну передачу персональних даних юридичним особам на території іноземних держав. При
цьому питання забезпечення адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних і забезпечення
безпеки їх персональних даних під час транскордонного передачі є найвищим пріоритетом для Нас.
Які права користувача щодо обробки персональних даних?
Ми гарантуємо Вам право на:
• прийняття рішення про надання своїх персональних даних вільно, особисто та у власних
інтересах;
• надання згоди на обробку персональних даних;
• уточнення, блокування або знищення персональних даних, у разі якщо вони є неповними,
застарілими, неточними або не потрібні для заявлених цілей обробки.
Яка політика щодо неповнолітніх відвідувачів сайту?
Ми розуміємо надзвичайну важливість забезпечення конфіденційності і захисту персональних даних
неповнолітніх, які відвідують наш веб-сайт, і вважаємо за необхідне заохочувати інтерес батьків та
опікунів до он-лайн діяльності своїх дітей і контролю їхніх дій у мережі Інтернет.
Ми збираємо персональні дані відповідно до діючого законодавства України, що забезпечує
права дітей на конфіденційність та приватність. За згодою батьків чи опікунів для надання дитиною

персональних даних ми просимо дітей надати тільки ту інформацію, що необхідна для участі у
програмі до якої вони реєструються.
Дітям віком до 18 років ми радимо поговорити із батьками чи опікунами перед тим як
надавати свої персональні дані на веб-сайт.
Зміна умов дійсної Політики
Ми можемо періодично вносити зміни і виправлення до дійсної Політики. Перевіряйте текст
Політики регулярно для відстеження змін і можливих наслідків для вас в зв’язку із цими змінами.

