
СМОВИ ВИКОПИСРАННЯ САЙРС 

Кзч вілвілйванні ланжгж сайий Вае нежкхілнж жннайжечичся н 

пжожменняеч иа пжоіичдаеч пзж сайи, в ижей счсоі н Сежваеч 

вчджзчсиання сайий, Кжоіичджю пзж жкзжкдй пезсжнаоьнчх ланчх, 

Кжоіичджю cookies иа інтчеч пжожменняеч, уж зжнеіуені на сайиі 

(лаоі спіоьнж «Політики»).  

Ядуж Вч не пжгжлмйєиесь н ядчежсь ін пйндиів Кжоіичд, не 

вчджзчсижвййие ланчй сайи. Ядуж Вч вме пжсаоч вчджзчсижвйваич 

сайи иа камаєие жизчеаич зжн’яснення сч вілпжвілі, напчтіиь нае 

на алзесжю, зжнеіуенжю в зжнліоі н джниадиаеч. 

ЗАГАЛЬНА ІНМОПЙАЦИЯ 

Спзавмній сайи пілизчейєиься РОВ «Юніоівез Сдзаїна» иа изеиіеч 

жсжкаеч (агенисиваеч), ядчх наойсає РОВ «Юніоівез Сдзаїна» лоя 

напжвнення, жзганінації, алеінісизйвання сайий. РОВ «Юніоівез 

Сдзаїна» нлійснює вчзжкнчцивж иа зеаоінацію ижвазів тчзжджгж 

пжпчий. На спзавмньжей сайиі еч налаєеж Вае інржзеацію пзж иаді 

ижвазч. 

Вч не пжвчнні вчджзчсижвйваич спзавмній сайи в ціоях, уж сйпезесаиь 

наджнжлавсивй Сдзаїнч иа інтчх пзжичпзавнчх ціоях. Вч не пжвчнні 

джпіюваич, вілсиемйваич акж нлійснюваич лжсийп лж кйль-яджї сасичнч 

сайий на лжпжежгжю авижеаичнжванчх пзжгзае иа інсизйеениів, в 

ижей счсоі, зжкжиів. Вч не пжвчнні нлійснюваич спзжкч жизчеаич 

несандціжнжванчй лжсийп лж кйль-яджї сасичнч сайий, пезевізяич сайи 

на пзелееи йзаночвжсиі акж інтче счнже впочваич на 

рйндціжнйвання сайий, вдоюсаюсч назамення візйсаеч. 

АВРОПСЬИІ КПАВА  

Інржзеація, яда еісичиься на цьжей сайиі й вчгоялі иедсиів, 

нжкзамень, пзжгзаенжгж накенпесення иа інтчх еаиезіаоів, є 

іниеоедийаоьнжю воаснісию РОВ «Юніоівез Сдзаїна» акж зжниатжвана 

на сайиі на пілсиаві лжнвжой вілпжвілнчх авижзів.  

Вч ежмеие вчджзчсижвйваич еаиезіаоч, уж зжнеіуені на сайиі, 

вчдоюснж в неджеезційнчх ціоях – жсжкчсичх иа інржзеаційнчх. Бйль-

яде віливжзення, пзжлам, зжнпжвсюлмення акж інте  вчджзчсиання 

інржзеації, зжнеіуенжї на сайиі, в інтчх ціоях, в ижей счсоі 

джеезційнчх, накжзжнені. За пжзйтення вчдоюснчх пзав ліюсче 



наджнжлавсивже Сдзаїнч пезелкасена цчвіоьна иа алеінісизаичвна 

вілпжвілаоьнісиь. 

ЗНАИИ ДЛЯ РОВАПІВ РА КОСЛСГ 

Всі ннадч лоя ижвазів иа пжсойг, пзелсиавоені на ланжей сайиі, 

наоемаиь РОВ «Юніоівез Сдзаїна» акж вчджзчсижвйюиься на пілсиаві 

оіценнії акж нгжлч вілпжвілнжгж  пзавжвоаснчда. Вчджзчсиання иадчх 

ннадів лоя ижвазів иа пжсойг кен нгжлч пзавжвоаснчдів накжзжненж і ежме 

вчдочдаич пезелкасенй наджнжлавсивже цчвіоьнй иа алеінісизаичвнй 

вілпжвілаоьнісиь. 

ЗЙІСР  

Інржзеацію, зжнеіуенй на ланжей сайиі, нежкхілнж вчджзчсижвйваич в 

нагаоьнчх інржзеаційнчх ціоях. РОВ «Юніоівез Сдзаїна» сч йжгж 

аріоійжвані жсжкч не лаюиь газаниій иа не зжкояиь мжлнчх наяв 

вілнжснж ижснжсиі акж пжвнжич інржзеації, уж зжнеіуена на сайиі.  

 

Ані РОВ «Юніоівез Сдзаїна», ані йжгж аріоійжвані жсжкч, співзжкіинчдч, 

пж’вянані н нчеч агенисива, не несйиь вілпжвілаоьнжсиі на кйль-яді 

пзяеі сч непзяеі нкчидч акж тизарч, уж ежмйиь вчнчднйич в 

зенйоьиаиі вчджзчсиання кйль-яджї інржзеації, уж ннахжлчиься на 

цьжей сайиі. 

 

Бйль-яде пжвілжеоення, пзжпжнчція, джеениаз (вдоюсаюсч ілеї, уж 

сижсйюиься натчх ижвазів сч їхньжї зедоаеч), уж пезесчоаєиься акж 

пезелаєиься  Ваеч РОВ «Юніоівез Сдзаїна» в ееземі Іниезнеи, 

зжнгоялаюиься і кйлйиь зжнгоялаичся яд едсдоюнчвна воаснісиь 

джепанії.  

Це жннасає, уж Вч вілежвояєиесь віл йсіх еайнжвчх пзав на налісоані 

Ваеч еаиезіаоч иа пезелаєие РОВ «Юніоівез Сдзаїна» всі еайкйині 

пзава на віливжзення, пезеласй, пйкоідацію, изансояцію иа пезесчоання 

ланжї інржзеації кен вчпоаич кйль-яджї джепенсації акж нжкжв’янань пж 

вілнжтенню лж кйль-яджї жсжкч иа кен кйль-яджгж жкеемення сизждй иа 

иезчижзії. Це иаджм жннасає, уж налане Ваеч пжвілжеоення не кйле 

зжнгоялаичся в яджсиі джнріленційнжгж. 

 

Вч зжнйеієие і пжгжлмйєиесь, уж інті вілвілйвасі сайий ежмйиь 

вілпжвілаич на Ваті джеениазі иа налаваич їе жціндй. РОВ «Юніоівез 

Сдзаїна» не несе вілпжвілаоьнісиь на джеениазі вілвілйвасів пж 

вілнжтенню лж пезеланжї Ваеч інржзеації. 



 

На сайиі Вае ежме кйич лжсийпна рйндція «Live chat», яда лжнвжояє 

вілвілйвасае спіодйваичся н джеанлжю пілизчедч сайий в земчеі 

зеаоьнжгж сасй. Ці Сежвч вчджзчсиання сайий пжтчзююиься иаджм на 

вчджзчсиання пзжпжнжванчх пжсойг саий. РОВ «Юніоівез Сдзаїна» і 

йжгж аріоійжвані жсжкч не несйиь вілпжвілаоьнжсиі на кйль-яді пжечодч, 

нкжї акж нвжоідання, яді ежмйиь вчнчднйич й вілвілйвасів сайий пзч 

нвезненні лж соймкч саий. 

 

Йч нкезігаєеж на сжкжю пзавж внжсчич кйль-яді неінч на ланжей сайиі в 

ижй ежеени, джоч ввамаєеж це на пжизікне, і кен лжлаиджвжгж 

інржзейвання, в ижей счсоі в напзавоені Ваеч еаиезіаоч і спзавмні 

Сежвч вчджзчсиання сайий. Педжеенлйєеж ннайжечичся н ліюсчеч 

йежваеч джзчсийвання пзч джмнжей вілвілйванні сайий. 

Вчджзчсиання Ваеч сайий піливезлмйє Ватй нгжлй н ліюсчеч в ланчй 

ежеени Сежваеч вчджзчсиання. 

 

Кезел насижсйванняе кйль-ядчх пжзал акж зеджеенлацій, зжнеіуенчх на 

ланжей сайиі, еч пзжсчеж Васпзжджнсйоьийваичся н вілпжвілнче 

спеціаоісиже. Раді пжзалч иа зеджеенлації нжсяиь вчдоюснж 

інржзеаційнчх хазадиез. 

ВЗАЄЙОДІЯ З СОЦІАЛЬНИЙИ ЙЕПЕЖАЙИ 

На сайиі Вае ежме кйич налана ежмочвісиь внаєежліяич н 

пжсойгаеч, уж налаюиься на поаиржзеі сжціаоьнчх еезем, вдоюсаюсч 

іниегзацію акж лжсийп лж Ватчх жкоіджвчх напчсів в сжціаоьнчх 

ееземах. 

 

РОВ «Юніоівез Сдзаїна» і йжгж аріоійжвані жсжкч не джнизжоююиь 

налання пжсойг сжціаоьнчеч ееземаеч, Ваті пзжріоі в сжціаоьнчх 

ееземах, а иаджм не внжсяиь неін лж Ватчх наоатийвань  

джнріленційнжсиі і не всианжвоююиь пзавчоа вчджзчсиання Ватжї 

жсжкчсижї інржзеації в иадчх сжціаоьнчх ееземах. Педжеенлйєеж Вае 

жннайжечичся н йсією інржзеацією і насижсжвнчеч пжоіичдаеч 

вілпжвілнчх сжціаоьнчх еезем пзж джнріленційнісиь і пжзялдй жкзжкдч 

пезсжнаоьнчх ланчх пезт, нім вчджзчсижвйваич рйндцію внаєежлії н 

нчеч на ланжей сайиі. 

 

РОВ «Юніоівез Сдзаїна» і йжгж аріоійжвані жсжкч не несйиь 

вілпжвілаоьнжсиі на насоілдч, яді ежмйиь вчнчднйич в зенйоьиаиі лій 

сжціаоьнчх еезем акж вчджзчсиання Ваеч наланчх нчеч пжсойг. 



КОСИЛАННЯ НА ІНЛІ САЙРИ 

На зіннжеаніинчх сижзіндах сайий Вч ежмеие нйсизіич 

авижеаичсні пжсчоання на інті іниезнеи-сайич н зеоеванинжю 

інржзеацією. Це не жкжв’янджвж жннасає, уж РОВ «Юніоівез Сдзаїна» акж 

йжгж аріоійжвані жсжкч пілизчейюиь лані сайич акж пжв’янані н їхніеч 

воаснчдаеч. РОВ «Юніоівез Сдзаїна» акж йжгж аріоійжвані жсжкч, а 

иаджм їхні співзжкіинчдч, агенисива, пжв’янані н нчеч, не несйиь 

вілпжвілаоьнісиь на зжнеіуенй на ланчх сайиах інржзеацію. 

КОЛІРИИА КПО КЕПСОНАЛЬНІ ДАНІ, КОЛІРИИА COOKIES 

Свамнж жннайжеиесь н пжожменняеч Кжоіичдч пзж пезсжнаоьні лані, 

Кжоіичдч Cookies, уж зжнеіуені на сайиі. 

 

Ядуж Вч не нгжлні н йежваеч Кжоіичд, кйль оасда, не вчджзчсижвййие 

ланчй сайи і /акж не налавайие на ланжей сайиі Ваті пезсжнаоьні лані. 

 

Ядуж Вч вме вілпзавчоч нае свжї пезсжнаоьні лані і камаєие нйпчнчич 

їхнє вчджзчсиання, пжвілжеие нае, кйль оасда, пзж це насжкаеч 

еоедизжннжї пжтич. 

ВІДЙОВА ВІД ВІДКОВІДАЛЬНОСРІ 

РОВ «Юніоівез Сдзаїна» пзагне пілизчейваич джзединй і кенпезекійнй 

зжкжий ланжгж сайий, аое не несе вілпжвілаоьнжсиі на насоілдч, яді ежгоч 

вчнчднйич в зенйоьиаиі нкжю в зжкжиі сайий сч інтчх йжгж лередиів. 

 

Ні РОВ «Юніоівез Сдзаїна», ні йжгж аріоійжвані жсжкч не лаюиь газаниій 

ужлж ижгж, уж (1) зжкжиа сайий кйле вілпжвілаич вчежгае і 

жсідйванняе вілвілйвасів сайий, (2) лжсийп лж сайий кйле кенпезезвнче, 

свжєсаснче, кенпеснче і нахчуенче віл візйсів і інтчх тділочвчх 

пзжгзае; (3) зенйоьиаич, яді ежмйиь кйич жизчеані пзч 

вчджзчсианні сайий, кйлйиь ижснчеч, пжвнчеч і налійнчеч акж (4) 

кйль-яді ежмочві нкжї і лередич в зжкжиі сайий кйлйиь вчпзавоені. 

 

Вчджзчсижвйюсч спзавмній сайи, Вч зжнйеієие і пжгжлмйєиеся, уж 

саежсиійнж несеие всі вчизаич пж жксойгжвйванню і зеежний Ватжгж 

жкоалнання иа пзжгзаенжгж накенпесення, яді ежмйиь нналжкчичся пзч 

джзчсийвання сайиже, в зенйоьиаиі лії візйсів, тділочвчх пзжгзае, 

пжечожд і кйль-ядчх інтчх пзжкоее, яді ежмйиь вчнчднйич, в ижей 

счсоі, пзч вілвілйванні цьжгж сайий. 



ВПЕГСЛЮВАННЯ СКОПІВ 

Цче Вч пжгжлмйєиеся нвіоьнчич РОВ «Юніоівез Сдзаїна» і йжгж 

аріоійжванчх жсік віл кйль-ядчх пзеиенній, пжнжвів иа інтчх вчежг 

изеиіх жсік, уж вчнчдоч в нв'яндй н вчджзчсианняе Ваеч ланжгж сайий 

акж зжнеіуенчх на ньжей інржзеації і еаиезіаоів, і взегйоюваич иаді 

пзеиеннії, пжнжвч иа вчежгч свжїеч счоаеч і на свій захйнжд. 

ЗАСРОСОВНЕ КПАВО 

Ці Сежвч вчджзчсиання сайий і кйль-яді спжзч, уж вчнчдаюиь н акж й 

нв'яндй н ланчеч Сежваеч вчджзчсиання, зегйоююиься, иойеасаиься 

і насижсжвйюиься вілпжвілнж лж наджнжлавсива Сдзаїнч. 

 

Ссі спжзч, зжнкімнжсиі иа вчежгч, уж вчнчдаюиь н цчх Сежв 

вчджзчсиання акж й нв'яндй н нчеч, пілоягаюиь зжнгоялй сйлй в 

пжзялдй, пезелкасенжей счннче наджнжлавсивже Сдзаїнч. 

 

ИОНРАИРИ 

 

Ядуж й Вас є ядісь найвамення сч пчиання н пзчвжлй сайий иа 

Кжоіичд, нвезиайиесь лж нас на насийпнчеч джниадинчеч ланчеч: 

Юзчлчсна иа пжтижва алзеса: 04119, е. Ичїв, вйо. Дегиязівсьда, кйл. 27-

Р, оіиеза А. Еоедизжнна пжтиа: Kiev.reception@unilever.com. 

 
 
 


	УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
	При відвідуванні даного сайту Вам необхідно ознайомитися з положеннями та політиками про сайт, в тому числі з Умовами використання сайту, Політикою про обробку персональних даних, Політикою cookies та іншими положеннями, що розміщені на сайті (далі сп...
	Якщо Ви не погоджуєтесь з якимось із пунктів Політик, не використовуйте даний сайт. Якщо Ви вже почали використовувати сайт та бажаєте отримати роз’яснення чи відповіді, напишіть нам за адресою, розміщеною в розділі з контактами.
	ЗАГАЛЬНА Інформация
	Справжній сайт підтримується ТОВ «Юнілівер Україна» та третіми особами (агентствами), яких залучає ТОВ «Юнілівер Україна» для наповнення, організації, адміністрування сайту. ТОВ «Юнілівер Україна» здійснює виробництво та реалізацію товарів широкого по...
	Ви не повинні використовувати справжній сайт в цілях, що суперечать законодавству України та інших протиправних цілях. Ви не повинні копіювати, відстежувати або здійснювати доступ до будь-якої частини сайту за допомогою автоматизованих програм та інст...
	Авторські права
	ЗМІСТ
	Взаємодія з СОЦІАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ
	ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ
	ПолІтика ПРО персональнІ данІ, ПолІтика cookies
	ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
	Врегулювання спорів
	ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО




