ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE
КОМПАНІЇ DIAGEO
Ця Політика конфіденційності та використання файлів cookie представляє собою
узагальнений огляд повної версії нашої Політики конфіденційності та використання
файлів cookie (докладну інформацію див. у розділі 1). У ній міститься стисле викладення
важливої інформації щодо процесів збору, використання та поширення персональної
інформації. Дія цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie поширюється на
персональну інформацію, збір якої здійснюється групою компанії Diageo, особисто або від її
імені. Diageo plc —світовий лідер з виробництва алкогольних напоїв преміум-класу.

1. Вступ
o

Докладну інформацію про компанію Diageo plc див. у розділі 1.

2. Чи досягли ви віку, з якого дозволяється
купувати алкогольні напої?
o
o

Не повідомляйте нам свою персональну інформацію, якщо ви не досягли віку, з якого
дозволяється купувати алкогольні напої.
Якщо ми вважатимемо, що ви не досягли віку, з якого дозволяється купувати
алкогольні напої, ми докладемо всіх розумних зусиль для того, щоб видалити вашу
персональну інформацію з наших записів.

3. На яку інформацію поширюється дія цієї
Політики конфіденційності та використання
файлів cookie?
o

o

o

Дія цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie поширюється на
персональну інформацію, збір якої здійснюється компаніями Diageo у зв'язку з
операціями з маркетингу та продаж, особисто та від їх імені.
Ми збираємо персональну інформацію, яку Ви погоджуєтеся нам надати, онлайн і
офлайн. Ця інформація включає дані, які ви надаєте нам під час реєстрації на наших
веб-сайтах, спілкування з нами, участі в опитуваннях та конкурсах, розміщення
публікацій на загальнодоступних сторінках нашого веб-сайту, а також даних, які ви
надаєте шляхом розміщення заявок, використання сторінок бренду Diageo на
платформах сторонніх розробників (наприклад, у соціальних мережах) і заповнення
форм заявок на наших веб-сайтах і платформах сторонніх розробників (надалі — «Вебсайти Diageo»).
Дія цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie також поширюється
на пропозиції та рекламні матеріали продукції та послуг компанії Diageo, які компанія
Diageo (або постачальник послуг, що діє від імені компанії Diageo) можуть надсилати
вам на сторонніх веб-сайтах, платформах і у додатках (надалі — «Сторонні вебсайти»). Ці сторонні веб-сайти можуть застосовувати власну політику конфіденційності
та використання файлів cookie та умови використання веб-сайту, щодо яких компанія
Diageo не несе жодної відповідальності. Перед використанням сторонніх веб-сайтів,
будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності та використання файлів cookie,
а також з умовами використання веб-сайту.

o

o

Крім того, дія цієї політики конфіденційності та використання файлів cookie
поширюється на персональну інформацію, яку ми можемо отримувати про вас з
законних сторонніх джерел, включаючи інформацію з джерел, що знаходяться у
відкритому комерційному та (або) загальному доступі (наприклад, агрегатори даних,
загальнодоступні бази даних і соціальні мережі сторонніх розробників).
Докладну інформацію про типи персональної інформації, яку ми можемо збирати з
таких джерел, див. у розділі 5.

4. Що таке персональна інформація?
o

Персональна інформація — це інформація про особу, яку можна ідентифікувати, у
відповідності до визначення цього поняття у діючому законодавстві.

5. Збір і використання особистої інформації
компанією Diageo
o

o

o

o

o
o

Наші клієнти займають центральне місце у діяльності нашої компанії — лідера у галузі
виробництва алкогольних напоїв преміум-класу. Ми збираємо ваші персональні дані з
метою зв'язку з вами у разі необхідності, надання вам доступу до наших продуктів і
послуг, кращого розуміння вашої купівельної поведінки, аналізу загальних тенденцій
серед наших клієнтів. Це необхідно для того, щоб ми могли постійно вдосконалювати
свою пропозицію — контент, послуги та продукти.
Інформація, яку ми можемо (в залежності від контексту) збирати від вас на веб-сайтах
Diageo, у разі вашої згоди на надання такої інформації, включає:
o ваше ім'я;
o контактну інформацію (поштова адреса, адреса електронної пошти, ім'я
користувача, номер телефону);
o інформацію про покупку (відомості про кредитну картку або інша платіжна
інформація, адреса доставки);
o дату вашого народження для підтвердження досягнення віку, з якого
дозволяється купувати алкогольні напої;
o вашу стать;
o надісланий вами контент, публікації, а також інші матеріали, розміщені вами на
веб-сайтах Diageo;
o будь-яку іншу персональну інформацію, яку ви добровільно надаєте нам.
Під час використання вами цього та інших веб-сайтів Diageo (включаючи перехід на
інші сторінки таких веб-сайтів) збереження деякої інформації про ваш візит може
здійснюватися в автоматичному режимі (наприклад, інформації про відвідані вами
сторінки, вашу IP-адресу, а також дату та час вашого візиту). Ми також збираємо
інформацію, використовуючи файли cookie (див. докладну інформацію у розділі 6).
Інформація, яку ми збираємо з інших джерел, включає:
o ваше ім'я;
o контактні дані (адреса місцезнаходження) або відомості про геолокацію;
o відомості про ваш вік (або віковий діапазон);
o ваші купівельні звички;
o ваші переважні налаштування або інформацію про ваш спосіб життя
(наприклад, ваше хобі або інтереси);
o загальнодоступну інформацію (наприклад, розміщений вами контент, блоги,
публікації, ім'я користувача або ID у соціальних мережах, фотографія профілю у
соціальній мережі) в обсязі, дозволеному законодавством.
Усю інформацію, яку ми збираємо, ми можемо поєднувати з метою використання для
вдосконалення наших продуктів, послуг і комунікації з вами.
Звертаємо вашу увагу на те, що використання вами соціальних мереж сторонніх
розробників регулюється політикою конфіденційності та використання файлів cookie
відповідної мережі.

o

o

Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджується з тим, що ми маємо право
використовувати таку інформацію у порядку, викладеному у цій політиці
конфіденційності та використання файлів cookie.
Якщо ви не погоджуєтеся з цими умовами, будь ласка, не надавайте нам таку
інформацію та не використовуйте веб-сайти Diageo, або повідомте нас про свої
заперечення, використовуючи нижченаведені контактні дані.

6. Використання файлів cookie на наших вебсайтах
Ми використовуємо файли cookie з метою покращення вашого досвіду використання нашого
веб-сайту, наших сторінок у соціальних мережах, а також вдосконалення нашої реклами.
Використання всіх файлів cookie регулюється положеннями цієї політики конфіденційності та
використання файлів cookie, а також положеннями всіх застосовних законів і нормативноправових актів. Ми також збираємо інформацію, використовуючи популярні інтернеттехнології, такі як «прозорі gif-файли» (також відомі як «пікселі», «веб-жучки» або «вебмаяки»).
Ми можемо збирати в автоматичному режимі інформацію наступних типів:
o

o

o

Файли cookie веб-сайту. Вони допомагають нам збирати та зберігати інформацію про
відвідувачів нашого веб-сайту, включаючи тип браузера та пристрою, які ви
використовуєте, відвідані вами сторінки веб-сайту Diageo, відвідані вами веб-сайти до
переходу на веб-сайт Diageo, а також інформацію про IP-адресу. Примітка: ми
ділимося інформацією про використання веб-сайту з перевіреними третіми особами, з
якими співпрацює компанія Diageo (наприклад, рекламодавцями, рекламними
агенціями, рекламними мережами і т. д.) для того, щоб надавати вам персоналізований
контент, включаючи більш персоналізовану рекламу продуктів і послуг, які можуть
представляти для вас інтерес. Ці треті особи можуть встановлювати власні файли
cookie на ваш пристрій з метою сприяння компанії Diageo у відображенні
персоналізованого контенту та реклами, коли ви відвідуєте веб-сайти Diageo або вебсайти третіх осіб.
Соціальні та рекламні файли cookie сторонніх розробників. Вони забезпечують роботу
соціальних функцій на нашому веб-сайті (наприклад, можливість використання
облікового запису у соціальній мережі для здійснення входу в обліковий запис на
нашому веб-сайті), а також дозволяють показувати вам рекламу, що може
представляти для вас інтерес. Інформація, яку ми збираємо про вас в соціальних
мережах, включає: ваше ім'я або нік, фотографія профілю у соціальній мережі, вік,
стать та будь-яка інша інформація, якою ви поділилися, використовуючи сторонні вебсайти (наприклад, використовуючи функцію «Мені подобається» на Facebook або
ретвіту на Twitter).
Докладну інформацію про те, як ми використовуємо файли cookie, див. у розділі 6.

У разі продовження використання веб-сайту без зміни ваших налаштувань ми вважатимемо,
що ви погоджується з використанням файлів cookie у відповідності до положень цієї політики
конфіденційності та використання cookie. Якщо ви не даєте свою згоду на використання
файлів cookie, вимкніть файли cookie, слідуючи інструкціям, викладеним у розділах 12 і 13.

7. Використання IP-адрес
Коли ваш веб-браузер або поштовий клієнт здійснює інтернет-запит веб-сторінки або
поштового повідомлення з іншого комп'ютера, він автоматично надає цьому комп'ютеру
адресу, куди необхідно надіслати запитувану інформацію. Ця адреса є IP-адресою вашого
комп'ютера (IP означає «Internet protocol» (інтернет-протокол)). У більшості користувачів, що
використовують інтернет-модем, IP-адреса змінюється під час кожного підключення. Ми не

зберігаємо інформацію про IP-адреси у центральній базі даних. Вони зберігаються у файлах
журналів без прив'язки до облікового запису.
Інформація про IP-адресу може використовуватися для різноманітних цілей, у тому числі:
o
o
o

o

o
o

o
o

для визначення країни, з якої здійснюється доступ;
для допомоги нашому сторонньому постачальнику послуг у визначенні геолокації IPадреси з метою забезпечення можливості співвідношення IP-адрес з країнами;
для діагностування проблем з послугами або технологіями, про які було повідомлено
нашими користувачами або інженерами, що пов'язані з IP-адресами, управління якими
здійснюється певною веб-компанією або інтернет-провайдером;
надсилання персоналізованої реклами з урахування вашої географічної області або
іншої інформації, отриманої на основі вашої IP-адреси; більшість IP-адрес пов'язані з
певними інтернет-провайдерами, університетами або великими корпораціями у
конкретних регіонах чи місцевостях; інформація, отримана на основе IP-адрес, у
зведеному форматі також може передаватися рекламодавцям;
для оцінки загальної кількості користувачів, що відвідують наші веб-сайти з певних
країн чи регіонів світу;
для допомоги стороннім рекламодавцям у відстеженні ефективності рекламних
кампаній, які проводяться ними на нашому веб-сайті, а також переходів на сторонні
веб-сайти та поведінки на них;
для допомоги у визначенні, які користувачі мають привілеї доступу до певного
контенту, розміщеного на нашому веб-сайті;
для визначення, які IP-адреси належать реальним користувачам, а які — роботам
(«ботам» або «пошуковим роботам»), у рамках процедури перевірки рекламної
кампанії з метою моніторингу нашої цифрової реклами за параметрами репутаційної
безпеки бренду, накручування реклами та фактичного показу реклами.

8. Використання персональної інформації
o

Ми використовуємо зібрану нами персональну інформацію виключно для наших
законних ділових цілей, включаючи покращення вашого користувацького досвіду під
час роботи з нашими продуктами та сервісами, а також надання вам певної інформації
та сервісів за вашим запитом і додаткової інформації та сервісів, які можуть бути вам
цікаві.

9. Розкриття персональної інформації
o

o

o

Під розкриттям також розуміється надання вашої персональної інформації компаніям,
що не належать до групи Diageo, які надають послуги компаніям групи Diageo, а
також певним третім особам за умови, що вони забезпечують адекватний рівень
захисту вашої персональної інформації та, в окремих ситуаціях, тільки з вашої згоди.
У деяких випадках розкриття інформації також може передбачати передачу вашої
персональної інформації в інші країни (включаючи Великобританію, США, Канаду та
інші країни всередині та за межами Європейського економічного простору), де компанії
групи Diageo або компанії, що не належать до групи Diageo, або треті особи
здійснюють свою діяльність і обробляють вашу персональну інформацію. У випадках,
коли ми надаємо вашу персональну інформацію постачальнику послуг, ми вимагаємо
від такого постачальника послуг підписати угоду про дотримання наших стандартів
збереження конфіденційності, викладених у цій політиці конфіденційності.
Надаючи нам будь-яку персональну інформацію, ви повністю розумієте та прямо
погоджуєтеся на таке використання та передачу інформації у відповідності до
положень цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie та
повної версії Політики конфіденційності та використання файлів cookie.

10. Інформація, яку ви публікуєте у
загальнодоступних розділах нашого веб-сайту
та наших сторінках у соціальних мережах.
o

Інформація, яку ви публікуєте у загальнодоступних розділах веб-сайту (чати, дошки
оголошень або дискусійні групи) та на наших сторінках у соціальних мережах, є
загальнодоступною та може бути зібрана й використана іншими особами. Пам'ятайте
про це та не розголошуйте свою персональну інформацію — ми не можемо
прослідкувати за тим, як інші особи можуть використовувати розміщену вами
інформацію. Таке використання може суперечити нашій політиці конфіденційності, бути
незаконним та становити ризик для вас особисто. Ми не несемо відповідальності за
розміщені вами публікації, що містять вашу персональну інформацію.

11. Безпека
o

o

Ми серйозно ставимося до питань безпеки та вживаємо заходів для захисту вашої
персональної інформації. Нами було розроблено належні технологічні та організаційні
процедури для забезпечення безпеки інформації, яку ми збираємо.
На жаль, ми не можемо гарантувати стовідсоткову безпеку передачі даних за
допомогою інтернету та системи збереження даних. Якщо у вас є підстави вважати, що
ваше з'єднання з нами більше не є безпечним (наприклад, ви сумніваєтеся у
безпечності облікового запису на нашому веб-сайті), негайно повідомте нам про
проблему, використовуючи наведені нижче контактні дані.

Ми не гарантуємо збереження конфіденційності тих чи інших повідомлень у процесі їх
передачі нам. Ми рекомендуємо не включати у такі повідомлення конфіденційну, таємну чи
персональну інформацію. Див. докладну інформацію у розділі 16.

12. Відмова від підписки, доступ, запитання та
додаткова інформація
o

o
o

o

За вашим запитом, а також у передбачених законом випадках ми зобов'язуємося
підтверджувати, надавати та (або) оновлювати персональну інформацію, яку ми
зберігаємо про вас. Проте, з метою захисту вашої конфіденційності ми повинні
спочатку перевірити вашу особистість.
У будь-який момент ви можете надіслати запит на відмову від підписки, щоб
припинити отримання інформації маркетингового характеру.
Якщо ви бажаєте скасувати підписку та відмовитися від отримання розсилки від
компанії Diageo або її брендів, напишіть на адресу електронної
пошти: Privacy.Queries@diageo.com
Докладну інформацію про ваші можливості див. у розділі 17.

13. Зберігання інформації
Ми зберігаємо надану вами персональну інформацію протягом періоду, необхідного для
виконання задач, визначених у цій Політиці конфіденційності, за винятком випадків, коли
законом вимагається або дозволяється збереження інформації протягом більш тривалого
терміну.

14. Контактна інформація

Якщо у вас є будь-які коментарі, запити або скарги щодо того, яким чином ми збираємо або
використовуємо персональну інформацію, використовуєте для зв'язку з нами такі контактні
дані:
o
o

Поштова адреса: Data Privacy Officer, Global Compliance Legal Team, Diageo plc,
Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ
Адреса електронної пошти: Privacy.Queries@diageo.com

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE
1. Вступ
Цей веб-сайт знаходиться під управлінням члена групи компаній Diageo, головною
холдинговою компанією якої є Diageo plc (компанія, зареєстрована в Англії та Уельсі під
номером 23307, юридична адреса: Lakeside Drive, London, NW10 7HQ, United Kingdom
(Великобританія).
Будь-які посилання на такі формулювання, як «наш», «нас», «ми» або «компанія», що
містяться у цій політиці та повідомленні про підписку на розсилку, є посиланнями на компанію
Diageo plc, її афілійованих осіб, дочірні компанії та (або) асоційовані компанії, в залежності від
конкретного випадку.
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити недоторканність вашого приватного життя. Мета
цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie — донести до вашого відома,
яким чином ми можемо обробляти отриману від вас персональну інформацію. Надаючи нам
свою персональну інформацію, ви підтверджуєте, що приймаєте нашу Політику
конфіденційності та використання файлів cookie, а також погоджуєтеся з тим, що ми можемо
збирати, використовувати та розкривати вашу персональну інформацію у порядку,
викладеному в цій Політиці конфіденційності та використання файлів cookie. Якщо ви не згодні
з положеннями цієї політики, будь ласка, не надавайте нам свої персональні дані. Ця Політика
конфіденційності та використання файлів cookie є складовою частиною Умов використання, які
регулюють використання вами веб-сайту в цілому. Ми використовуємо отриману від вас
інформацію виключно в зазначених нижче цілях.
Час від часу у нас може виникати потреба оновлювати текст цієї Політики конфіденційності та
використання файлів cookie. Рекомендуємо вам регулярно перевіряти цю веб-сторінку, щоб
бути в курсі останніх змін.
Зміни, внесені до цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie, відображені
тут:
Дата останньої редакції: березня 2017 року.
Розділи, до яких було внесено суттєві зміни:
Розділ 3. Визначення поняття персональної інформації
Розділ 4. Опис методів збору персональної інформації
Розділ 5. Використання IP-адрес
Розділ 6. Використання файлів cookie та прозорих gif-файлів

Розділ 14. Опис порядку використання персональної інформації
Розділ 15. Опис порядку спільного використання персональної інформації
Розділ 16. Публікація інформації на загальнодоступних форумах
Розділ 20. Зміна параметрів конфіденційності
Розділ 21. Опис порядку використання посилань, згадок, інтерфейсів і контенту зі сторонніх
сайтів

2. Вік, з якого дозволяється купувати
алкогольні напої
Не повідомляйте нам свою персональну інформацію, якщо ви не досягли віку, починаючи з
якого в юрисдикції вашого проживання і (якщо відрізняється) в юрисдикції території, з якої ви
отримуєте доступ до сайту, вам дозволяється купувати алкогольні напої. Ми не маємо наміру
збирати персональну інформацію осіб, що не досягли віку, з якого дозволяється купувати
алкогольні напої а також не маємо наміру рекламувати алкогольні напої особам, які не досягли
вказаного віку. Якщо ми отримаємо повідомлення або вважатимемо, що особа, яка не досягла
віку, з якого дозволяється купувати алкогольні особи, надала нам свою персональну
інформацію, ми докладемо всіх розумних зусиль для видалення такої персональної інформації
з наших записів або її позначення та (в дозволених законом межах) збереження виключено з
метою припинення подальшого використання зазначеної персональної інформації.

3. Що таке персональна інформація?
Персональна інформація — це інформація про особу, яку можна ідентифікувати, у
відповідності до визначення цього поняття у діючому законодавстві. Під персональною
інформацією ми розуміємо такі дані, як імена, поштові адреси, адреси електронної пошти,
платіжні дані, а також будь-яку іншу персональну інформацію, яку ви надаєте нам на
добровільній основі (наприклад, надсилаючи заявку на участь у конкурсі, беручи участь в
онлайн-опитуванні або надаючи дані банківської картки у процесі здійснення онлайн-покупок).
Також ми збираємо персональну інформацію (наприклад, відомості про вашу IP-адресу та
відвідані вами сторінки) в автоматичному режимі, коли ви відвідуєте наш веб-сайт.

4. Збір персональної інформації
Ви самостійно приймаєте рішення щодо можливості надання нам своєї персональної
інформації. У деяких випадках ми надаємо вам можливість вибору щодо того, чи бажаєте ви
отримувати інформацію від нас або від перевірених третіх осіб (наприклад, можливість
погодитися або відмовитися від отримання спеціальних рекламних пропозицій). За деяких
обставин можливість відмови не передбачається — наприклад, у випадках, коли ми виконуємо
передбачені договором зобов'язання перед вами, виконуємо запитані вами операції, а також у
випадках, коли це вимагається законом.
Ви можете вирішити надати нам свою персональну інформацію, якщо ви, наприклад:
надсилаєте нам запит; реєструєтеся на веб-сайті; пересилаєте повідомлення другові; купуєте
будь-який товар; берете участь в опитуванні або заповнюєте будь-яку іншу форму, де
необхідно вказати персональну інформацію; просите нас надати вам інформацію; берете
участь в конкурсі; публікуєте інформацію в загальнодоступних розділах веб-сайту;
користуєтеся можливостями, наданими вам у рамках рекламної кампанії. Крім того, ми
можемо збирати вашу персональну інформацію з законних сторонніх джерел, в тому числі з
джерел, що знаходяться у відкритому комерційному та (або) загальному доступі (агрегатори
даних, загальнодоступні бази даних і соціальні мережі сторонніх розробників). Така

персональна інформація, отримана зі сторонніх джерел, може включати в себе відомості про:
ім'я, географічне розташування, вік, купівельні звички, розміщений вами контент (наприклад,
блоги та публікації у соціальних мережах), ім'я користувача або ID у соціальній мережі,
фотографію профілю у соціальній мережі та іншу інформацію вашого профілю у соціальній
мережі (наприклад, кількість читачів) в обсязі, дозволеному законодавством.
Надаючи нам будь-яку персональну інформацію, ви повністю розумієте та недвозначно
погоджуєтеся на передачу такої персональної інформації, її збір і обробку в інших країнах і на
інших територіях. Передача та обробка інформації здійснюватимуться нами у відповідності до
положень цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie.

5. IP-адреси
Коли ваш веб-браузер або поштовий клієнт здійснює інтернет-запит веб-сторінки або
поштового повідомлення з іншого комп'ютера, він автоматично надає цьому комп'ютеру
адресу, куди необхідно надіслати запитувану інформацію. Ця адреса є IP-адресою вашого
комп'ютера (IP означає «Internet protocol» (інтернет-протокол)). У більшості користувачів, що
використовують інтернет-модем, IP-адреса змінюється під час кожного підключення. Ми
отримуємо інформацію про IP-адреси від усіх користувачів, оскільки така інформація
передається вашим веб-браузером в автоматичному режимі щоразу, коли ви відвідуєте вебсторінку. Ми не зберігаємо інформацію про IP-адреси у центральній базі даних. Вони
зберігаються у файлах журналів без прив'язки до облікового запису.
Інформація про IP-адресу може використовуватися для різноманітних цілей, у тому числі:
o
o
o

o

o
o

o
o

для визначення країни, з якої здійснюється доступ;
для допомоги нашому сторонньому постачальнику послуг у визначенні геолокації IPадреси з метою забезпечення можливості співвідношення IP-адрес з країнами;
для діагностування проблем з послугами або технологіями, про які було повідомлено
нашими користувачами або інженерами, що пов'язані з IP-адресами, управління якими
здійснюється певною веб-компанією або інтернет-провайдером;
надсилання персоналізованої реклами з урахування вашої географічної області або
іншої інформації, отриманої на основі вашої IP-адреси; більшість IP-адрес пов'язані з
певними інтернет-провайдерами, університетами або великими корпораціями у
конкретних регіонах чи місцевостях; інформація, отримана на основе IP-адрес, у
зведеному форматі також може передаватися рекламодавцям;
для оцінки загальної кількості користувачів, що відвідують наші веб-сайти з певних
країн чи регіонів світу;
для допомоги стороннім рекламодавцям у відстеженні ефективності рекламних
кампаній, які проводяться ними на нашому веб-сайті, а також переходів на сторонні
веб-сайти та поведінки на них;
для допомоги у визначенні, які користувачі мають привілеї доступу до певного
контенту, розміщеного на нашому веб-сайті;
для визначення, які IP-адреси належать реальним користувачам, а які — роботам
(«ботам» або «пошуковим роботам»), у рамках процедури перевірки рекламної
кампанії з метою моніторингу нашої цифрової реклами за параметрами репутаційної
безпеки бренду, накручування реклами та фактичного показу реклами.

6. Файли cookie
Як і багато інших веб-сайтів, ми використовуємо файли cookie, щоб полегшити збір і
зберігання інформації про відвідувачів нашого веб-сайту. У тексті цієї політики міститься
інформація про те, як ми використовуємо файли cookie, та як ви можете здійснювати контроль
за таким використанням. Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з використанням
файлів cookie у відповідності до положень цієї політики. Якщо ви не даєте свою згоду на
використання файлів cookie, слідуйте інструкціям, викладеним у нижченаведеному розділі «Як
вимкнути/ввімкнути файли cookie?».

Cookie — це невеликий масив текстової інформації, яку веб-сайт передає у файл cookie веббраузеру, встановленого на жорсткому диску вашого комп'ютера, дозволяючи таким чином
відстежувати унікальних відвідувачів веб-сайту, розпізнавати повторних відвідувачів, а також
запам'ятовувати обрані відвідувачем налаштування. Як правило, файл cookie містить
відомості про домен, з якого був надісланий cookie, термін дії cookie та значення (зазвичай,
випадково згенерований унікальний номер). Файли cookie дуже корисні, оскільки вони
дозволяють веб-сайту розпізнавати пристрій користувача.
Файли cookie виконують безліч різноманітних функцій — наприклад, вони допомагають вам
більш ефективно здійснювати навігацію між сторінками, запам'ятовують ваші вподобання та
загалом підвищують зручність використання вами веб-сайту. Також вони сприяють показу на
сайтах реклами, що відповідає вашим інтересам. Докладну інформацію про файли cookie див.
на веб-сайті: http://www.allaboutcookies.org/.

7. Які типи файлів cookie ми використовуємо
на цьому веб-сайті?
Ми використовуємо дві основних категорії файлів cookie:
o
o

основні файли cookie, що надсилаються на ваш комп'ютер безпосередньо нами;
сторонні файли cookie, що надсилаються сторонніми особами від нашого імені;
сторонні файли cookie дозволяють нам здійснювати аналіз наших веб-сайтів та їх
використання, а також демонструвати рекламу відповідно до інтересів відвідувача.

8. Для чого ми використовуємо файли cookie?
Категорія 1. Строго необхідні файли cookie
Ці файли cookie необхідні для вашої навігації по веб-сайту та використання його функцій,
таких як доступ до захищених розділів. Без цих файлів cookie неможливо забезпечити роботу
таких запитуваних вами сервісів, як корзина покупок та інтернет-оплата.

9. Які типи строго необхідних файлів cookie ми
використовуємо на нашому веб-сайті?
Прикладом використовуваних на нашому веб-сайті строго необхідних файлів cookie можуть
служити файли cookie для управління контентом, які забезпечують функціонування на вебсайті системи управління контентом, а також файли cookie параметрів шаблону, які
забезпечують функціонування мобільних версій веб-сайтів, їх коректний зовнішній вигляд і
роботу.
Ми також можемо використовувати плагіни та файли cookie для взаємодії з соціальними
мережами. Плагін для взаємодії з соціальними мережами визначає вашу приналежність до
різних соціальних мереж, таких як Facebook і Twitter, і дозволяє, за допомогою ваших вказівок,
налагодити взаємодію між вашою активністю у соціальних мережах і вашою активністю на
нашому веб-сайті. Наприклад, він дозволяє використовувати ім'я користувача та пароль
вашого облікового запису в Facebook для входу в ваш обліковий запис на нашому веб-сайті, а
також використовувати на нашому веб-сайті кнопки «Мені подобається» та «Поділитися»
соціальної мережі Facebook. Файли cookie для взаємодії з соціальними мережами
використовуються для того, щоб запам'ятати ваш вхід до облікового запису на нашому вебсайті.
Категорія 2. Експлуатаційні файли cookie

Ці файли cookie збирають інформацію про те, яким чином відвідувачі використовують веб-сайт
(наприклад, інформацію про найчастіше відвідувані веб-сторінки, а також про отримувані
користувачами повідомлення про помилки). Файли cookie цієї категорії не збирають
інформацію, яка дозволяла би встановити особу відвідувача. Вся інформація, яку збирають ці
файли cookie, є узагальненою, а отже, анонімною. Вони використовуються виключно для
поліпшення роботи веб-сайту.

10. Які типи експлуатаційних файлів cookie ми
використовуємо на нашому веб-сайті?
Для аналізу роботи нашого веб-сайту ми використовуємо сервіси Google Analytics та Adobe
Analytics. Ці аналітичні інструменти використовують файли cookie для збору в анонімній
узагальненій формі інформації журналу відвідувань браузера, а також інформації про
поведінку відвідувачів. Інформація про використання вами веб-сайту та дані про вашу IPадресу передаються в компанії Google та Adobe, де використовуються для оцінки активності
користувача на веб-сайті, складання статистичних звітів та створення профілю типових
користувачів веб-сайту на основі інформації про демографію та інтереси в інструменті Google
Analytics. Також ми використовуємо інструмент Google Display Network Impression Reporting,
що дозволяє нам проаналізувати, які рекламні об'яви, розміщені нами на інших веб-сайтах
мережі Google Display Network, ефективніше допомагають нам залучати нових відвідувачів на
наш веб-сайт. Щоб відмовитися від відстеження вашої активності сервісом Google Analytics на
всіх веб-сайтах, перейдіть на веб-сторінку http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Щоб
відмовитися від відстеження вашої активності сервісом Adobe Analytics на всіх веб-сайтах,
перейдіть на веб-сторінку http://diageogreatbritainltd.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?popup=1.
Докладну інформацію про те, як видалити експлуатаційні файли cookie, див. у розділі 12.
Категорія 3. Функціональні файли cookie
Ці файли cookie дозволяють веб-сайту запам'ятати зроблений вами вибір (наприклад, ваше
ім'я користувача, мову або регіон) і надавати розширені персоналізовані функції. Наприклад,
зберігши у файлах cookie інформацію про регіон вашого поточного місцезнаходження, вебсайт може демонструвати вам місцевий прогноз погоди або актуальні відомості про стан
дорожнього руху. Такі файли cookie можуть також використовуватися для запам'ятовування
зроблених вами змін розміру тексту, шрифту та інших елементів веб-сторінок, які ви можете
персоналізувати. Крім того, вони можуть використовуватися для надання запитуваних вами
сервісів, таких як перегляд відео або коментування блогу. Інформація, що збирається такими
файлами cookie, може бути представлена в анонімному вигляді. Файли cookie цієї категорії не
можуть відстежувати вашу активність на інших веб-сайтах.

11. Які типи функціональних файлів cookie ми
використовуємо на нашому веб-сайті?
За вашої згоди ми можемо розміщувати файл cookie для запам'ятовування ваших уподобань
(файл cookie уподобань), що дозволяє виключити необхідність повторного введення ваших
даних (країна/вік і мовні уподобання) на сторінці доступу. Це не є доцільним у разі, якщо ви
використовуєте комп'ютер спільно з іншими особами. Термін дії цього файлу cookie
автоматично спливає через 12 місяців.
Ми також можемо використовувати сеансові файли cookie, які представляють собою тимчасові
файли cookie, що покращають вашу навігацію по веб-сайту та запам'ятовують параметри,
вибрані вами під час сесії. Такі файли cookie видаляються, щойно ви покинули веб-сайт.
Категорія 4. Цільові або рекламні файли cookie

Ці файли cookie використовуються для збору інформації з метою демонстрації реклами, що
відповідає вашим інтересам. Крім того, вони використовуються для обмеження кількості
переглядів вами рекламних оголошень та оцінки ефективності рекламної кампанії. Як правило,
вони розміщуються рекламними мережами з дозволу оператора веб-сайту. Такі файли cookie
запам'ятовують факт відвідування вами веб-сайту, після чого ця інформація передається
іншим організаціям, таким як рекламні компанії. Досить часто цільові або рекламні файли
cookie пов'язані з функціоналом веб-сайту, що надається сторонньою організацією. Також ми
використовуємо процедуру перевірки рекламної компанії, що надається обраним нами
постачальником послуг та дозволяє здійснювати моніторинг цифрової реклами за
параметрами репутаційної безпеки бренду, накручування реклами та фактичного показу
реклами з метою захисту наших інвестицій на рекламу.

12. Які типи цільових або рекламних файлів
cookie ми використовуємо на нашому веб-сайті?
Ці файли cookie використовуються для демонстрації контенту, що відповідає вашим
інтересам, виходячи з історії вашої активності в інтернеті, ключових слів, отриманих нами з
URL-адрес веб-сторінок, з яких ви перейшли на цей веб-сайт, а також відомостей про вашу IPадресу та пошукову систему, яку ви використовували для доступу на цей веб-сайт. Крім того,
ці файли cookie можуть використовуватися для відображення персоналізованих рекламних
оголошень (як на цьому, так і на сторонніх веб-сайтах) або для обмеження кількості переглядів
вами рекламного оголошення. Вони зберігаються на вашому комп'ютері (за умови, що ви не
видалили ці файли) та запам'ятовують факт відвідування вами веб-сайту. Натискаючи
«Прийняти файли cookie» на повідомленні про використання файлів cookie, що з'являється під
час відвідування вами цього веб-сайту, ви погоджуєтеся на використання нами файлів cookie
цього типу з метою персоналізації реклами. Докладну інформацію про те, як відмовитися від
використання цих файлів cookie, див. у нижченаведеному розділі «Як вимкнути файли cookie
для цільової реклами?». Як вимкнути/ввімкнути файли cookie?
Ви можете прийняти файли cookie або відмовитися від них, змінивши налаштування вашого
браузера. Однак, якщо ви вимкнете файли cookie, доступ до деяких інтерактивних функцій
нашого веб-сайту може бути обмежено.
Існує кілька способів управління файлами cookie. Докладну інформацію про них див. в
інструкціях веб-браузера або у довідці. Наприклад, у браузері Internet Explorer ви можете
відкрити вкладку Інструменти/Властивості оглядача/Безпека та конфіденційність і налаштувати
браузер відповідно до своїх уподобань. Якщо ви використовуєте кілька комп'ютерів, що
знаходяться в різних місцях, встановіть відповідні налаштування файлів cookie у кожному
браузері, яким ви користуєтесь.
У деяких сучасних браузерах вбудовано функцію, яка здійснює аналіз політики
конфіденційності веб-сайту та надає користувачеві можливість контролювати налаштування
конфіденційності. Ця функція називається P3P (платформа для вподобань конфіденційності).
Ви можете з легкістю видалити будь-які файли cookie, які було збережено у папці «Сookie»
вашого браузера. Наприклад:
Як видалити файли cookie з браузера Google Chrome.
o
o
o
o
o

Відкрийте Google Chrome на своєму комп'ютері.
Натисніть на кнопку меню у правому верхньому кутку
.
Виберіть Налаштування
Показати розширені налаштування.
У розділі «Конфіденційність» натисніть Налаштування вмісту.
У розділі «Сookie-файли» натисніть Усі файли cookie та дані із сайтів.
o Щоб видалити всі файли cookie, натисніть Видалити все.

o
o

Щоб видалити певний файл cookie, наведіть курсор на назву веб-сайту та
натисніть значок
, що з'явиться праворуч.
Ви також можете видалити всі файли cookie, створені за певний період.

Як видалити файли cookie з браузера Internet Explorer.
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Якщо ви не використовуєте браузер Microsoft Windows Explorer, для отримання інформації про
місце знаходження папки з файлами cookie виберіть «Файли cookie» у функції «Довідка».

13. Як вимкнути файли cookie для цільової
реклами?
Якщо ви бачите наші рекламні оголошення зі значком
налаштування демонстрації реклами такого типу.

, ви можете самостійно обрати

Це значок AdChoices, оскільки ми входимо до Європейського альянсу інтерактивної цифрової
реклами (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA).
Натиснувши на цей значок, ви отримаєте інформацію про компанії, що демонструють цільову
рекламу на веб-сайтах, які ви відвідуєте.
Ви отримаєте інформацію про механізми роботи реклами та методи підтримки безкоштовного
контенту таким типом реклами, а також про інші налаштування конфіденційності.
Якщо ви не бажаєте, щоб такі рекламні оголошення демонструвалися на веб-сайтах, які ви
відвідуєте, ви можете перейти на сторінку користувацьких налаштувань та вибрати компанії,
рекламу яких ви не хотіли би бачити.
Додаткову інформацію про те, як здійснювати управління цільовими/рекламними файлами
cookie та як видалити такі файли, див. на веб-сайті http://www.youradchoices.com/.

14. Використання персональної інформації
Ми можемо використовувати зібрану від вас персональну інформацію з метою надання
запитуваних вами сервісів, а також додаткових сервісів, які можуть представляти для вас
інтерес. Наприклад, ми можемо використовувати вашу персональну інформацію, як вказано
нижче.
Маркетингові повідомлення. Ми можемо використовувати вашу персональну інформацію, щоб
повідомляти вам про наші продукти та послуги, а також про продукти та послуги наших
дочірніх і материнських компаній, афілійованих осіб та інших пов'язаних з ними підприємств.
Ви можете в будь-який момент відмовитися від подальшого отримання маркетингових
повідомлень. Для цього зв'яжіться з нами, слідуючи інструкціям, наведеним у розділі 10
«Відмова від підписки, доступ, запитання та додаткова інформація» нижче.
Маркетинговий аналіз. Ми можемо використовувати вашу персональну інформацію для
внутрішнього маркетингового аналізу (наприклад, для оцінки тенденцій, що мають місце серед
наших споживачів, оцінки думки споживачів про наші продукти та оцінки ефективності
маркетингових кампаній, або ж для вимірювання трафіку наших веб-сайтів). За можливості, ми
часто можемо узагальнювати інформацію, щоб вона не носила характер персональної.

Виконання операцій. Ми можемо використовувати вашу персональну інформацію для відповіді
на ваші запити, для обслуговування вашого облікового запису, а також для управління
операціями, такими як оплата банківською картою продуктів, які ви замовили у нас або у
наших агентів, або ж виконання таких операцій (наприклад, доставка).
Надсилання другу. Коли ви надаєте нам інформацію про іншу особу (наприклад, у разі
надходження від вас запиту на надсилання комусь інформації з одного з наших веб-сайтів), ми
надішлемо зазначеній особі виключно вказану вами інформацію. Ми не надсилатимемо такій
особі додаткові повідомлення, виходячи з наявності у нас інформації про цю особу. Щоб ми
могли надіслати вашому другові запитувану інформацію, ви повинні підтвердити досягнення
ним віку, з якого в юрисдикції його місцезнаходження дозволяється купувати алкогольні напої.

15. Розкриття персональної інформації
Ми з повагою ставимося до вашої персональної інформації та ділимося нею тільки з тими
третіми особами, які забезпечують адекватний рівень захисту. Час від часу ми можемо
розкривати персональну інформацію таким особам:
o
o

o
o

o

o

третім особам, які отримали вашу згоду;
нашим постачальникам послуг і субпідрядникам, включаючи наших афілійованих осіб,
що залучаються для виконання різних функцій від нашого імені або для надання нам
тих чи інших послуг (таких як зберігання та доставка; маркетинг і реклама;
опрацювання кредитних карт та даних; підтвердження віку; моніторинг ефективності
реклами з метою поліпшення репутаційної безпеки бренду та перевірки рекламної
кампанії для гарантування фактичного показу реклами та виключення ймовірності її
накручування; розробка програмного забезпечення; хостинг і управління веб-сайтом;
інформаційні технології та офісне обслуговування; постачальники юридичних,
бухгалтерських, аудиторських та інших професійних послуг; інші послуги, що мають
відношення до нашої діяльності) за умови, що зазначені постачальники послуг і
субпідрядники підписали з нами угоди та збирають, використовують і розкривають
персональну інформацію виключно з метою виконання зазначених функцій від нашого
імені, надання нам послуг, або з іншою метою, передбаченою законодавством;
третім особам, які, на нашу обґрунтовану думку, надають або отримують інформацію в
якості вашої уповноваженої особи або призначеного юридичного представника; або
ми зобов'язуємося отримувати ваш прямий дозвіл перед тим, як ми дозволимо будьякій третій особі, яка не є нашою афілійованою особою, надсилати вам будь-яку
маркетингову або рекламну інформацію;
фізичній або юридичній особі, включаючи наших афілійованих осіб, у разі продажу,
злиття, об'єднання, зміни управління, передачі значної частини активів, фінансування,
реорганізації або ліквідації компанії, в результаті чого ми передаємо або продаємо
третій особі інформацію про наші з вами взаємовідносини, включаючи, у тому числі,
інформацію, яку ви нам надаєте та яка може бути використана для ідентифікації вашої
особи, а також іншу інформацію про наші з вами взаємовідносини; а також
правоохоронним, урядовим чи контролюючим органам, або третім сторонам для
виконання вимог чинного законодавства; або якщо ми вважатимемо такі дії
необхідними для виконання вимог чинного законодавства; або для виявлення чи
захисту нас та (або) третіх осіб від помилок, халатності, порушення договору, крадіжки,
шахрайства чи іншої незаконної або небезпечної діяльності; для дотримання наших
вимог щодо аудиту та безпеки; або для перевірки дотримання наших корпоративних
політик, процедур, юридичних або договірних зобов'язань.

У разі необхідності передачі вашої персональної інформації за межі Європейського
економічного простору ми зобов'язуємося гарантувати вашій персональній інформації
адекватний рівень захисту.

16. Загальнодоступні (інтерактивні) розділи
наших веб-сайтів
Інформація, яку ви публікуєте у загальнодоступних розділах веб-сайту (чати, дошки оголошень
або дискусійні групи) та на наших сторінках у соціальних мережах, є загальнодоступною та
може бути зібрана й використана іншими особами, що, в свою чергу, може призвести до
отримання спаму та інших повідомлень від третіх осіб. Не публікуйте свою персональну
інформацію в загальнодоступних (або інтерактивних) розділах цього веб-сайту, а також на
наших сторінках у соціальних мережах. Дія цієї Політики конфіденційності та використання
файлів cookie не поширюється на таку персональну інформацію.

17. Умови використання конструктора
персоналызованих етикеток
17.1 Користуватись конструктором заборонено особам, що не досягли 18 років.
17.2 На етикетках заборонено друкувати надписи наступного змісту:
- Надписи, які можуть формувати думку, що вживання алкоголю є важливим фактором
досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя та що
алкоголь має лікувальні властивості або що він є стимулюючими чи заспокійливими засобом;
- Надписи, які можуть створювати враження, що вживання алкогольних напоїв сприяє
розв’язанню особистих проблем чи що більшість людей палить або вживає алкогольні напої;
- Надписи, які можуть заохочувати до вживання алкогольних напоїв
розцінювати факт утримування від вживання алкогольних напоїв;

або негативно

- Надписи, а також інформацію, яка є прямим чи опосередкованим схваленням популярними
особами вживання алкоголю та напоїв, що виготовляються на його основі;
- Надписи образливого характеру, нецензурні вирази.
- Назви брендів та торгових марок.

18. Безпека
Ми серйозно ставимося до питань безпеки та вживаємо заходів для захисту вашої
персональної інформації. Нами було розроблено належні фізичні, технологічні та організаційні
процедури для забезпечення безпеки інформації, яку ми збираємо. Однак, ми не гарантуємо
збереження конфіденційності тих чи інших повідомлень у процесі їх передачі нам. У зв'язку з
цим ми рекомендуємо не включати у такі повідомлення конфіденційну, таємну чи персональну
інформацію.
На жаль, ми не можемо гарантувати стовідсоткову безпеку передачі даних за допомогою
інтернету та системи збереження даних. Якщо у вас є підстави вважати, що ваше з'єднання з
нами більше не є безпечним (наприклад, ви сумніваєтеся у безпечності облікового запису на
нашому веб-сайті), негайно повідомте нам про проблему, використовуючи наведені нижче
контактні дані.Якщо ми вважатимемо, що безпека вашої персональної інформації, що
знаходиться у нас або під нашим контролем, була порушена (що вкрай малоймовірно), ми
намагатимемося повідомити вас про це. У разі необхідності надсилання такого повідомлення
ми докладемо всіх зусиль, щоб з урахуванням обставин, що склалися, надіслати вам таке
повідомлення у найкоротший термін; якщо у нас є ваша адреса електронної пошти,
повідомлення буде надіслано на електронну пошту.
Нагадуємо, що відповідно до Умов використання цього веб-сайту, які включають цю Політику
конфіденційності та використання файлів cookie, ви несете відповідальність за збереження в

найсуворішій таємниці паролю від вашого облікового запису, а також за будь-які дії, пов'язані з
використанням вашого облікового запису та паролю. Ви несете повну відповідальність за
здійснення контролю за поширенням і використанням вашого паролю, контролю доступу до
вашого облікового запису та його використання, а також за інформування нас про ваше
бажання видалити свій обліковий запис. Ми не несемо відповідальності за жодні збитки, які
були завдані внаслідок недотримання вами цього зобов'язання.

19. Відмова від підписки, доступ, запитання та
додаткова інформація
За вашим запитом та у випадках, передбачених законом, ви можете зв'язатися з нами
(скориставшись наведеними нижче даними для відмови від підписки), а ми зобов'язуємося
повідомити, якою персональною інформацією про вас ми володіємо; оновити вашу
інформацію; видалити вашу інформацію; виконати спеціальні запити про відмову (включаючи
запити, згідно з якими ви раніше погоджувалися на використання вашої персональної
інформації); та (або) виправити будь-які неточності, наявні у такій персональної інформації. Ви
також маєте право отримати копію персональної інформації, яку ми зберігаємо про вас.

20. Зберігання інформації
Ми зберігаємо надану вами персональну інформацію протягом періоду, необхідного для
виконання задач, визначених у цій Політиці конфіденційності, за винятком випадків, коли
законом вимагається або дозволяється збереження інформації протягом більш тривалого
терміну.
Якщо ви бажаєте скасувати підписку на цю розсилку або відмовитися від отримання розсилки
про усі бренди компанії Diageo, напишіть на адресу електронної
пошти: Privacy.Queries@diageo.com

21. Дозволи щодо портфелю
Якщо вами було надано дозвіл на надсилання вам повідомлень про різні бренди компанії
Diageo в цілому (наприклад, шляхом згоди на отримання електронної розсилки новин або
спеціальних пропозицій про ті чи інші алкогольні бренди компанії Diageo), ви можете
періодично отримувати повідомлення про бренди, на які ви не підписувалися в окремому
порядку. Інформацію про різні бренди компанії Diageo див. на вебсайті http://www.diageobrands.com/.
Час від часу ми можемо надсилати вам повідомлення про бренди, які не представлені на вебсайті http://www.diageobrands.com/ (наприклад, нові бренди). Рекомендуємо вам час від часу
відвідувати веб-сайт http://www.diageobrands.com/, оскільки перелік представлених брендів
періодично оновлюватиметься.
Надання вами дозволу на надсилання вам інформації про наші бренди не означає, що ви
отримуватимете повідомлення про всі бренди компанії Diageo. Ми надсилатимемо вам
інформацію тільки про ті бренди, які, на нашу думку, можуть представляти для вас інтерес. У
всіх таких повідомленнях буде передбачено можливість відмовитися від підписки на розсилку
від відповідного бренду та (або) від усіх повідомлень про бренди компанії Diageo.
У разі виникнення у вас будь-яких питань, скарг або побоювань щодо конфіденційності,
зв'яжіться з нами, скориставшись такими даними: Data Privacy Officer, Global Compliance Legal
Team, Diageo plc, Lakeside Drive, London, NW10 7HQ, United Kingdom (Великобританія)
або Privacy.Queries@diageo.com

22. Взаємодія зі сторонніми веб-сайтами
Цей веб-сайт може містити посилання або контент з інших непідконтрольних нам веб-сайтів.
Звертаємо вашу увагу, що можливість здійснення нами контролю за такими веб-сайтами
обмежена або повністю відсутня, а дія цієї Політики конфіденційності та використання файлів
cookie не поширюється на ці веб-сайти. Будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності
та використання файлів cookie, а також умовами використання кожного веб-сайту, який ви
відвідуєте, використовуючи посилання на нашому веб-сайті.
Відповідно до вимог тієї юрисдикції, де ми здійснюємо свою діяльність, ця Політика
конфіденційності та використання файлів cookie може бути доповнена окремими
законодавчими вимогами. Жодні положення цієї Політики конфіденційності та використання
файлів cookie не створюють і не додають жодних прав або претензій (за законом, за правом
справедливості чи іншим чином), які будь-яка особа може мати в силу закону або на іншій
підставі щодо компанії або будь-якої третьої особи, або їх відповідних директорів, посадових
осіб, співробітників, агентів або представників (разом — «група компаній Diageo»), а саме
існування та застосування цієї Політики конфіденційності та використання файлів cookie не
накладають жодних додаткових зобов'язань або відповідальності на групу компаній Diageo
крім тих, що вже передбачені законодавством.
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