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ДАННЫХ КОМПАНИИ AGROXY

AGROXY серйозно ставиться до питання приватності.
Ми використовуватиме вашу інформацію лише
чесним та гідним вашої довіри шляхом. Ми цінуємо
те, що ви довіряєте нам свою особисту інформацію.

AGROXY takes privacy seriously. We will always use
your personal information in a way that is fair and
worthy of that trust. We value the trust that you
place in us by giving us your personal information.

AGROXY буде тримати вашу інформацію в безпеці, та
приймати всіх розумних заходів, щоб вберегти її від
неправомірного використання, в тому числі, але не
виключно за допомогою нових технологій, а також
дотримуватись усіх нормативних актів, що захищають
приватну інформацію.

AGROXY will keep your information secure and take
all reasonable steps to protect it from misuse,
including, but not limited to, new technologies, and
to comply with all regulations protecting private
information.

Ви маєте право на чітку інформацію про те, як ми
використовуємо вашу особисту інформацію. Ми
завжди будемо прозорими з вами щодо того, яку
інформацію ми збираємо, що ми з нею робимо, з ким
нею ділимося та до кого вам слід звернутися, якщо у
вас виникають сумніви.

We will provide clear information about how we use
your personal information. We shall always be
transparent with you about what information we
collect, what we do with it, with whom we share it
and who you should contact if you have any
concerns.

Компания AGROXY очень серьезно относится к защите
персональных данных. Мы всегда будем использовать
Ваши персональные данные честными и достойными
Вашего доверия способами. Мы ценим доверие,
которое Вы оказываете нам, предоставляя Ваши
персональные данные.
AGROXY будет держать вашу информацию в
безопасности, и принимать все разумные меры, чтобы
уберечь ее от неправомерного использования, в том
числе, но не исключительно с помощью новых
технологий, а также соблюдать все нормативные акты,
защищающие частную информацию.
Мы будем предоставлять четкую информацию о том,
как мы используем Ваши персональные данные. Для
Вас должно всегда быть понятным то, какую
информацию мы собираем, что мы с ней делаем, с
кем мы делимся ею, и к кому следует обратиться, если
у Вас возникли какие-либо вопросы.
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AGROXY прагне захистити вашу приватність і
забезпечити захист вашої особистої інформації. Дана
політика конфіденційності описує типи інформації, яку
ми збираємо та способи, якими ми використовуємо
цю інформацію, і якими ми її захищаємо.

AGROXY seeks to protect your privacy and protect
your personal information. This Privacy Notice
explains the types of personal information we
collect and how we use, disclose and protect that
information.

AGROXY стремится защитить вашу приватность и
обеспечить защиту вашей личной информации.
Данная Политика о персональных данных объясняет,
какие типы персональных данных мы собираем, как
мы их используем, раскрываем и защищаем.

ЩО ОХОПЛЮЄ ДАНА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ?

What does this Privacy Notice apply to?

Дана політика конфіденційності стосується особистої
інформації, зібраної компаніями AGROXY у зв’язку з
сервісами, які вони пропонують.
Дізнайтеся більше про AGROXY на http://agroxy.com
. Це включає інформацію, зібрану автономно колцентр, прямі маркетингові кампанії, проведені
семінари, виставки та форуми, а також в онлайн
режимі через наші веб-сайти, фірмові сторінки на
платформах третьої сторони та додатки, доступ до
яких відбувається через такі веб-сайти або платформи
третьої сторони, які управляються безпосередньо або
від імені AGROXY.
Дана політика конфіденційності є частиною правил і
умов використання та/або регламенту про порядок
використання сервісу відповідного сайту AGROXY.
ДАНА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ НЕ
ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

This Privacy Notice applies to personal information
collected by the AGROXY companies in connection
with the services they offer. Find out more about
the AGROXY at http://agroxy.com . This includes
information collected offline through our direct
marketing campaigns, sweepstakes and
competitions, exhibitions and forums, and online
through our websites, applications and branded
pages on third party platforms and applications
accessed or used through such websites or third
party platforms.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОЛИТИКА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ В КОМПАНИИ?





інформацію, зібрану сайтами, платформами та
/ або додатками третьої сторони, які ми не
контролюємо;
інформацію отриману сайтами третьої
сторони, доступ до яких Ви отримали через

This Privacy Notice also applies to targeted AGROXY
content, including offers and advertisements for
AGROXY products and services, which we (or a
service provider acting on our behalf) may send to
you on third party websites, platforms and
applications based on your site usage information.
These Third Party Sites may have their own privacy
policies and terms and conditions. We encourage
you to read them before using those Third Party
Sites.

Политика о персональных данных распространяется
на персональные данные, собранные компаний
AGROXY в связи с услугами, которые они предлагают.
Узнайте больше о AGROXY на сайте http://agroxy.com.
Эта информация включает в себя данные, собранные в
режиме оффлайн колл-центрами, а также в рамках
проведения маркетинговых кампаний, розыгрышей и
конкурсов, проведенных семинаров, выставках,
мероприятиях, а также в режиме онлайн через наши
веб-сайты, приложения и страницы наших брендов на
интернет-платформах, принадлежащих третьим
лицам.
Данная Политика о персональных данных
распространяется также на целевую информацию
AGROXY, включая предложения и рекламные
объявления в отношении сервисов и продуктов
компании AGROXY, которую мы (или поставщик услуг,
действующий от нашего имени) могут предоставлять
Вам на веб-сайтах, платформах и приложениях третьих
сторон, основываясь на Вашей Информации об
использовании сайта. Упомянутые сайты третьих
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посилання на сайтах AGROXY; або
 банери, програми лояльності та інші реклами
або акції на сайтах третьої сторони, в яких ми
можемо виступати спонсорами або брати
участь.
Такі сайті третьої сторони можуть мати свою власну
політику конфіденційності та правила й умови. Ми
рекомендуємо вам ознайомитися з ними, перш ніж
використовувати ці сайти третьої сторони.
ВАША ЗГОДА
AGROXY не буде збирати, використовувати або
розкривати вашу особисту інформацію без вашої
згоди. У більшості випадків, ми просимо вашої згоди
напряму, але, в деяких випадках, ми можемо зробити
висновок про згоду внаслідок ваших дій і поведінки.
Користуючись сайтом AGROXY ви даєте згоду
відповідній компанії AGROXY на збір, використання та
розкриття вашої особистої інформації відповідно до
цієї політики конфіденційності.
Ми можемо попросити вас надати додаткову згоду,
якщо нам треба використати вашу особисту
інформацію для цілей, які не охоплюються цією
політикою конфіденційності. Ви не зобов'язані
надавати таку згоду, але якщо ви вирішите не
надавати її, то вашу участь у певних заходах може
бути обмежено. Якщо ви надасте додаткову згоду, то
умови тієї згоди матимуть перевагу в разі виникнення
конфлікту з умовами даної політики конфіденційності.
Якщо ви не згодні на збір, використання і розкриття
вашої особистої інформації, в такому випадку, будьласка, не використовуйте сайти AGROXY або іншим
чином не надавайте AGROXY особисту інформацію.

YOUR CONSENT
AGROXY will only collect, use or disclose your
personal information where it is fair and lawful to
do so. In most cases, we will ask for your consent
explicitly but, in some cases, we may infer consent
from your actions and behaviour. We may ask you
to provide additional consent if we need to use your
personal information for purposes not covered by
this Privacy Notice. You are not obliged to provide
such consent but if you decide not to then your
participation in certain activities may be restricted.
If you provide additional consent, the terms of that
consent shall prevail in the event of any conflict with
the terms of this Privacy Notice.
By using a AGROXY sites, you are consenting to the
relevant AGROXY companies collecting, using and
disclosing your personal information in accordance
with this Privacy Notice.
If you do not agree to the collection, use and
disclosure of your personal information in this way,
please do not use the AGROXY sites or otherwise
provide the relevant AGROXY company with your
personal information.
Please note, however, that we may process your
personal information without consent if we have a
legitimate reason to do so, provided that such use
will not have a prejudicial effect on your own rights,
freedoms and interests. Any such use shall be in
accordance with the AGROXY Privacy Principles set
out above.

сторон могут иметь свою собственную политику о
персональных данных, положения и условия. Мы
рекомендуем Вам ознакомиться с ними, прежде чем
пользоваться упомянутыми Сайтами третьих сторон.
Настоящая Политика о персональных данных является
неотъемлемой частью правил и условий
использования сайтов AGROXY.
ВАШЕ СОГЛАСИЕ
AGROXY не будет собирать, использовать или
раскрывать вашу личную информацию без вашего
согласия. В большинстве случаев, мы просим вашего
согласия напрямую, но, в некоторых случаях, мы
можем сделать вывод о согласии результате ваших
действий и поведения. Пользуясь сайтом AGROXY, вы
даете согласие соответствующей компании AGROXY на
сбор, использование и раскрытие вашей личной
информации в соответствии с этой политикой
конфиденциальности.
Мы можем попросить вас предоставить
дополнительную согласие, если нам надо
использовать вашу личную информацию для целей, не
ограничивающихся этой политикой
конфиденциальности. Вы не обязаны предоставлять
такое согласие, но если вы решите не предоставлять
ее, то ваше участие в определенных мероприятиях
могут быть ограничены. Если вы предоставите
дополнительное согласие, то условия такого согласия
будут иметь преимущество в случае возникновения
конфликта с условиями данной политики
конфиденциальности.

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?
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ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МИ ЗБИРАЄМО?

In this Privacy Notice, your "personal information"
means information or pieces of information that
could allow you to be identified. This typically
includes information such as your name, address,
login, profile picture, email address, and telephone
number, but can also include other information such
as IP address, shopping habits, information about
your lifestyle or preferences such as your hobbies
and interests. We may collect personal information
about you from different sources, including:

У даній політиці конфіденційності, ваша "особиста
інформація" означає інформацію, або частини
інформації, які можуть дозволити ідентифікувати вас.
Зазвичай, це включає в себе таку інформацію як ім'я,
адреса, логін, фотографію, адреса електронної пошти і
номер телефону, але також може включати іншу
інформацію, таку як IP-адресу, купівельні звички,
уподобання і інформацію про ваш спосіб життя або
переваги, такі як ваше хобі і інтереси. Ми можемо
 Information you give us directly
збирати особисту інформацію про вас з різних джерел,
The types of information we may collect from you
у тому числі:
directly include your:
інформація, яку ви надаєте нам напряму:
o name
ім’я
o address
адресу
o email address
адресу електронної пошти
o user name
ім’я користувача
o telephone number
номер телефону
o user-generated content, posts and other content
контент, створюваний користувачами,
you submit to AGROXY sites
повідомлення та інші матеріали, які ви надаєте
o any other personal information you voluntarily
сайтам AGROXY
provide to us
будь-яку іншу персональну інформацію, яку ви

Information collected automatically when you use
добровільно надаєте нам
the AGROXY Sites
o
інформація, яку ми збираємо автоматично, коли information about the type of browser you use
o details of the web pages you have viewed
ви використовуєте сайти AGROXY
o your IP address
інформацію про тип браузера
докладну інформацію про веб-сторінки, які ви o the hyperlinks you have clicked
o your user name, profile picture, gender, networks
переглянули
and any other information you choose to share

Вашу IP-адресу
when
using
third
party
sites
(such
as
when
you
use
гіперпосилання, на які ви натиснули
the “Like” functionality on Facebook or the +1
Ваше ім'я користувача, зображення у профілі,
functionality on Google+)
стать, мережі та будь-яку іншу інформацію, якою

Если Вы не согласны на осуществление сбора,
использования и раскрытия Ваших персональных
данных указанным образом, просим Вас не
пользоваться сайтами AGROXY или предоставить Ваши
персональные данные соответствующей компании в
составе AGROXY иным образом.
Тем не менее, просим Вас принять во внимание, что
мы можем проводить обработку Ваших персональных
данных без Вашего согласия при наличии у нас на то
законных оснований при условии, что подобное
использование не приведет к ущемлению Ваших прав,
свобод и интересов. Любое подобное использование
должно соответствовать изложенным выше
Принципам защиты персональных данных компании
AGROXY.
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ?
В настоящей Политике о персональных данных
понятие "персональные данные" означает
информацию или часть информации, которая
позволяет Вас идентифицировать. Обычно она
включает в себя имя, адрес, псевдоним (ник),
фотографию, адрес электронной почты и номер
телефона, но также может включать другую
информацию, такую как IP-адрес, покупательские
привычки, информацию о Вашем образе жизни, хобби
и интересах. Мы можем собирать персональные
данные о Вас из различных источников, в том числе:
информацию, которую вы предоставляете нам
напрямую.
Информация, которую мы можем получить напрямую
от Вас, включает:
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ви вирішите поділитися при використанні сайтів o
третьої сторони (наприклад, коли ви
використовуєте функцію "Like" на Facebook або
функцію +1 на Google+)
вебсайти, які ви відвідали до переходу на сайт
AGROXY
Більшість інтернет-браузерів спочатку налаштовані на
приймання cookies. Ви можете змінити налаштування,
щоб блокувати cookies або щоб вас попереджали, o
o
коли cookies будуть відправлені на Ваш пристрій.
o
Якщо вимкнути cookies, це може вплинути на ваш
o
досвід користувача сайтів AGROXY.
o
інформація, яку ми збираємо з інших джерел
ім’я
o
поштову адресу
вік
ваші купівельні звички
уподобання та інформацію про ваш спосіб життя,
такі як ваші захоплення та інтереси
загальнодоступну інформацію, таку як контент,
створений користувачами, блоги та
повідомлення, у відповідності до закону.

Ми можемо об'єднувати та аналізувати надану вами 
особисту інформацію та особисту інформацію, надану

іншими користувачами, створюючи таким чином
агреговані дані. Ми плануємо аналізувати такі дані o
агрегованого характеру, в основному з метою
відстеження групових тенденцій. Ми не пов'язуємо o
агреговані дані про користувачів з інформацією
особистого характеру, тому агреговані дані не можутьo
використовуватися для встановлення зв'язку з вами
або вашою ідентифікації. Замість фактичних імен в

the websites you visited before arriving at a AGROXY
o
sites
o
Most Internet browsers are originally configured too
accept cookies. You can change the settings to blocko
cookies or to alert you when cookies are sent to o
your device. Deactivating cookies may affect your o
experience with AGROXY sites.
Information we collect from other sources
name
o
street address
age

your shopping habits

preferences and information about your lifestyle
such as your hobbies and interests

publicly available information such as usergenerated content, blogs and postings, as permitted
by law
How do we use your personal information?
We can use your personal information to make
services and products on AGROXY sites even more
convenient for use. We may use your personal
information to:
improve our products, services and your experience
on the AGROXY sites.
We use your personal information to:
evaluate the use of the AGROXY Sites, products and
services
analyze the effectiveness of our advertisements,
o
competitions and promotions
o
personalize your website experience, as well as to
o
evaluate (anonymously and in the aggregate)
o
statistics on website activity, such as what time you
o
visited it, whether you’ve visited it before and what

имя
адрес
e-mail адрес
имя пользователя
номер телефона
пользовательский контент, сообщения и другие
материалы, которые Вы выкладываете на Сайтах
AGROXY
любую другую личную информацию, которую Вы
добровольно предоставляете нам
информацию, поступающую автоматически при
использовании сайтов agroxy
информацию, которую мы получаем из других
источников
информацию, поступающую автоматически при
использовании сайтов AGROXY
Мы (и являющиеся третьими сторонами поставщики
услуг, действующие от нашего имени) используем
файлы cookies и другие инструменты (например,
инструменты веб-аналитики и инструмент “pixel tags”)
для автоматического сбора информации о Вас, когда
Вы пользуетесь сайтами компании AGROXY, с
соблюдением условий настоящей Политики о
персональных данных и применимого
законодательства. Автоматически получаемая
информация может включать:
информацию о типе используемого браузера
детали просмотренных Вами страниц
Ваш IP-адрес
гиперссылки, по которым Вы перешли
Ваше имя пользователя, изображение профиля, пол,
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процесі створення агрегованих даних та аналізу ми
будемо використовувати імена користувачів. У
o
статистичних цілях і з метою відстеження групових
тенденцій анонімні агреговані дані можуть надаватися
іншим компаніям, з якими ми співпрацюємо.
o
ДЛЯ ЧОГО МИ ЗБИРАЄМО ВАШУ ПЕРСОНАЛЬНУ
ІНФОРМАЦІЮ?
Ми можемо використовувати вашу особисту
o
інформацію щоб зробити сервіси і продукти на сайтах
AGROXY ще більш зручними для користування. Ми
можемо використовувати вашу особисту інформацію
для:
оцінювання використання сайтів AGROXY, сервісів та

послуг
аналізу ефективності нашої реклами і рекламних
(промо) акцій
персоналізації вашого досвіду, а також для того, щоб
оцінити (анонімно і в сукупності) статистичні дані про
діяльність веб-сайту, такі як час, у який ви відвідали
його, чи відвідували ви його раніше і сайт, з якого
сайту ви перейшли на цей
з метою зробити сайти AGROXY простішими у
використанні, краще пристосувати сайти AGROXY і o
наші сервіси до ваших потреб
для того, щоб допомогти прискорити вашу діяльність
в майбутньому та досвід на сайтах AGROXY.
o
Наприклад, сайт не буде просити ту ж саму
інформацію вдруге, якщо ви її вже надавали

збирає інформацію про пристрій, який ви
використовуєте для перегляду сайту AGROXY, таку як
IP-адресу або тип інтернет-браузера або операційної
системи, яку ви використовуєте, і пов'язують це з

site referred you to it
make the AGROXY sites easier to use and to better
tailor the AGROXY sites and our products to your
interests and needs
help speed up your future activities and experienceo
on the AGROXY sites. For example, a site can
recognize that you have provided your personal
information and will not request the same
information a second time
collect information about the device you are using
to view the AGROXY sites, such as your IP address or
the type of Internet browser or operating system
you are using, and link this to your personal
information so as to ensure that the AGROXY sites
present the best web experience for you
to contact you regarding products and services
which may be of interest to you, provided you have
given us consent to do so or you have previously
requested a product or service from us and the

communication is relevant or related to that prior
request and made within any timeframes
o
established by applicable laws.
o
We may use your personal information to:

o
o
o

suggest products or services (including those of
relevant third parties) which we think may be of
interest to you
o
offer you the opportunity to take part in
competitions or promotions
to provide you with products or services that you
request from us.
o
You can opt out of receiving communications from

сети и любую другую информацию, которой Вы хотите
поделиться, используя Сайты Третьих Сторон
(например, при нажатии «Мне нравится» в Facebook
или «+1» в Google +);
веб-сайты, которые Вы посетили, прежде чем зайти на
сайт компании AGROXY

Большинство интернет-браузеров по умолчанию
настроены на прием cookies. Вы можете изменить
настройки, чтобы блокировать cookies, или установить
предупреждение об отправке cookies на устройство.
Если Вы используете различные браузеры или
множество устройств, Вам может понадобиться
изменение настроек для каждого браузера на каждом
из устройств. Однако примите во внимание, что
отключение cookies может повлиять на Вашу работу с
Сайтом AGROXY
информацию, которую мы получаем из других
источников
имя
почтовый адрес
возраст
Ваши покупательские привычки
Ваши предпочтения, а также информацию об образе
жизни, хобби и интересах
общедоступную информацию, такую как
пользовательский контент, блоги и посты, получение
которой не запрещено действующим
законодательством.
Мы можем объединять в неидентифицируемом
формате предоставляемую вами личную информацию
и личную информацию, предоставляемую другими
пользователями, создавая таким образом
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вашою особистою інформацією таким чином, щоб
гарантувати, що кожен сайт AGROXY адаптується для
того, що б ви змогли якнайкраще ним скористатись
зв'язатися з вами щодо продуктів та сервісів, які
можуть вас зацікавити, якщо ви дали нам згоду на це
або ви раніше замовляли продукт або послугу від
o
нас, а зв’язок пов'язаний з цим попереднім запитом
та зроблений протягом будь-якого терміну,
o
встановленого відповідним законодавством.
Ми можемо використовувати вашу особисту
інформацію, щоб:

o

Пропонувати продукти або сервіси (включаючи ті, що
надаються третіми особами), які, на нашу думку,
можуть бути вам корисні
пропонувати вам можливість взяти участь у акціях,
програмах лояльності.
надавати вам сервіси або продукти, які ви запитуєте
від нас.
Ви можете відмовитися від отримання повідомлень
від нас у будь-який час. Будь-які прямі маркетингові
повідомлення, які ми надішлемо вам, нададуть
інформацію та засоби, необхідні для відмови.
Ми можемо використовувати вашу особисту
інформацію:

us at any time. Any direct marketing
communications that we send to you will provide
the information and means necessary to opt out.
We may use your personal information:
for the purposes of competitions or promotions that
you have entered
to send you information, products or samples that
you have requested
to respond to your queries or comments
In order to protect information from accidental or
malicious destruction, when we delete information
from our services we may not immediately delete
residual copies from our servers or remove
information from our backup systems.
We can combine the personal information you
provide and personal information provided by other
users, thus creating aggregated data. We plan to
analyze such aggregated data, mainly for the
purpose of tracking group trends. We do not

associate aggregated user data with personal
information, so aggregated data cannot be used to 
contact you or your identification. Instead of the
actual names in the process of creating aggregated o
data and analysis, we will use usernames. For
statistical purposes and in order to track group
o
trends, anonymous aggregated data can be
provided to other companies with whom we
o
interact.
Children

для цілей конкурсів або промо-акцій, які ви ввели

The majority of AGROXY Sites are designed and
intended for use by adults. If you are a child, pleaseo

агрегированные данные. Мы планируем
анализировать такие данные агрегированного
характера, в основном в целях отслеживания
групповых тенденций. Мы не увязываем
агрегированные данные о пользователях с
информацией личного характера, поэтому
агрегированные данные не могут использоваться для
установления связи с вами или вашей идентификации.
Вместо фактических имен в процессе создания
агрегированных данных и анализа мы будем
использовать имена пользователей. В статистических
целях и в целях отслеживания групповых тенденций
анонимные агрегированные данные могут
предоставляться другим компаниям, с которыми мы
взаимодействуем.
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ?
Мы можем использовать Ваши персональные данные
для того, чтобы:
улучшить качество наших продуктов и работу сайтов
AGROXY.
Мы можем использовать Вашу личную информацию
для того, чтобы:
оценить использование сайтов, продуктов и сервисов
AGROXY
оценить эффективность нашей рекламы, конкурсов и
кампаний по продвижению товаров
индивидуализировать Вашу работу с нашим сайтом и
составить статистику (анонимно) Вашей активности на
сайте, включая время посещения сайта, предыдущие
посещения сайта, адрес сайта, который отослал Вас на
сайт AGROXY
упростить использование сайтов AGROXY, а также
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надсилати вам інформацію, продукти або зразки, які
ви просили
відповідати на ваші запитання чи коментарі.
Якщо ми збираємо особисту інформацію для певних
цілей, то ми не будемо тримати її довше, ніж це
необхідно для виконання цієї мети, звісно, якщо ми
повинні зберігати її для законного ведення бізнесу або
юридичних причин. З метою захисту інформації від
випадкового або навмисного знищення, коли ми
видалили інформацію наших сервісів ми не можемо
негайно видалити залишкові копії з наших серверів
або видалити інформацію з систем резервного
копіювання.
ДІТИ
Більшість сайтів AGROXY розроблені та призначені для
використання дорослими. Якщо ви є дитиною, то,
будь-ласка, не використовуйте сервіси AGROXY, так як
будь-які дії на AGROXY передбачають наявність
право- та дієздатності у особи, що їх здійснює. Тому
ми за замовченням вважаємо всіх осіб, що
користуються AGROXY, такими, що мають повну
право- та дієздатність для здійснення юридично
значимих дій.
Якщо все ж таки ви користуєтесь сервісами AGROXY і
ви маєте вік, у якому у вашій країні потрібна згода
ваших батьків, ви повинні ознайомитися з умовами
даної політики конфіденційності з одним із ваших
батьків або опікуном, щоб переконатися, що ви
розумієте і приймаєте їх.

адаптировать их работу к Вашим интересам и
предпочтениям
ускорить работу с сайтом в будущем. Например, сайт
распознает, что Вы предоставили личную
информацию ранее, и не будет запрашивать ту же
информацию во второй раз
o собрать информацию об используемом Вами
устройстве для просмотра Сайта AGROXY, включая IPIf you are a child over the age where parental
адрес, тип интернет-браузера или операционной
consent is required in your country, you should
системы, и связать ее с Вашей личной информацией
review the terms of this Privacy Notice with your
для того, чтобы обеспечить самый высокий уровень
parent or guardian to make sure you understand
работы в сети
and accept them.
 связаться с Вами по поводу продуктов и услуг, которые
If we discover that we have collected information
могут представлять интерес для Вас, при условии, что
from a child without consent from a parent or
Вы дали свое согласие на это, или ранее отправляли
guardian where such consent should have been
нам запрос о продукте или услуге, и нам необходимо
obtained, we will delete that information as soon as связаться с Вами в течение срока, установленного
possible.
действующим законом.
Мы можем использовать Вашу личную информацию
Access to certain parts of the AGROXY sites and/or
eligibility to receive prizes, samples or other rewards для того, чтобы:
may be limited to users over a certain age. We mayo предлагать Вам продукты или услуги (в том числе от
use your personal information to carry out age
третьих лиц), которые, по нашему мнению, могут
verification checks and enforce any such age
представлять для Вас интерес
restrictions.
o предлагать Вам участие в конкурсах или рекламных
кампаниях
Mobile Message Services
Вы можете отказаться от получения сообщений от нас
We may make available a service through which you в любое время. Все прямые маркетинговые
can receive text or other types of messages from
коммуникации, которые мы отправляем Вам,
AGROXY such as SMS (short message service), MMS содержат информацию и способы для отказа от их
(multimedia message service) or EMS (enhanced
получения
message service) on your wireless or mobile device
 предоставлять Вам товары и услуги в соответствии с
(“Mobile Message Service”). If you subscribe to one
Вашим запросом.
of our Mobile Message Services, you agree to

receive such messages from AGROXY at the address
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do not use the AGROXY services, as any action on
AGROXY implies the availability and legal capacity of
the person who carries it. Therefore, by default, weo
regard all persons using AGROXY as having full legal
and legal capacity for carrying out legally significant
actions.

Якщо ми виявимо, що ми зібрали інформацію без
згоди одного з батьків або опікуна у разі де така згода
повинна бути отримана, ми видалимо цю інформацію
як можна швидше.
Доступ до деяких частин сайтів AGROXY та / або права
на участь у програмах лояльності, акціях а також на
отримання знижок призів, зразків або інших
винагород обмежені для осіб, що не мають повної
право- та дієздатності. Ми можемо використовувати
ваші персональні дані для проведення перевірок
підтвердження віку і застосовувати такі обмеження
віку.
MMS СЕРВІС
Ми можемо зробити можливою послугу, завдяки якій
ви можете отримати текстове або інший тип
повідомлення від AGROXY (такі як SMS, EMS або MMS)
на ваш бездротовий або мобільний пристрій.
("Служба Мобільних Повідомлень"). Якщо ви
підписані на одну з наших Служб Мобільних
Повідомлень,то ви погоджуєтесь отримувати такі
повідомлення від AGROXY за адресою або номером
мобільного, який ви надаєте для цієї мети (до тих пір
поки ви не вирішили відмовитися від отримання таких
повідомлень, дотримуючись інструкцій як Ваше право
на конфіденційність і до кого звертатися розділ
нижче).
Ви розумієте, що стандартні тарифи оператора
мобільного зв'язку стосуються цих повідомлень, і що
ви можете передумати в будь-який час,
дотримуючись інструкцій у Ваше право на
конфіденційність і до кого звертатися розділ нижче.
Якщо з вас стягується плата по рахунку за

or mobile number you provide for that purpose 
o
(unless and until you have elected to opt out of
receiving such messages by following the
instructions in the Your privacy rights and who to o
contact section below).
o
You understand that your wireless carrier’s standard
rates apply to these messages, and that you may
change your mind at any time by following the
instructions in the Your privacy rights and who to
contact section below. If fees are charged to your
wireless account invoice, you agree that we may
collect from you and provide your carrier with your
applicable payment information in connection
therewith. You represent that you are the owner or
authorized user of the wireless device you use to
sign up for the Mobile Message Service, and that
you are authorized to approve the applicable
charges. In addition to meeting certain age
restrictions and any other terms and conditions
associated with each Mobile Message Service, you
may be required to register personal information
such as your name, text message, wireless address
or mobile phone number. We may also obtain the
date, time and content of your messages in the
course of your use of the Mobile Message Service.
We will use the information we obtain in connection
with our Mobile Message Service in accordance with
this Privacy Notice. Please note, however, that your
wireless carrier and other service providers may also
collect data about your wireless device usage, and
their practices are governed by their own policies.

You acknowledge and agree that the Mobile
Message Service is provided via wireless systems

Мы можем использовать Вашу личную информацию:
для целей конкурсов или рекламных кампаний, в
которых Вы приняли участие
чтобы отправлять Вам информацию, товары или
образцы в соответствии с Вашим запросом
чтобы отвечать на Ваши вопросы или комментарии
В целях защиты информации от случайного или
преднамеренного уничтожения, при удалении
информации с наших сервисов мы не можем
немедленно удалить остаточные копии с наших
серверов или удалить информацию из систем
резервного копирования.
ДЕТИ
Большинство Сайтов AGROXY разработаны и
предназначены для совершеннолетних
пользователей. Если вы ребенок, то, пожалуйста, не
используйте сервисы AGROXY, так как любые действия
на AGROXY предусматривают наличие право- и
дееспособности у лица, которое их осуществляет.
Поэтому мы по умолчанию считаем всех лиц,
пользующихся AGROXY, такими, что имеют полную
право- и дееспособность для совершения юридически
значимых действий.
Если Вы являетесь несовершеннолетним, Вам следует
ознакомиться с условиями настоящей Политики о
персональных данных вместе с кем-то из Ваших
родителей или опекунов, чтобы убедиться, что Вы
понимаете и принимаете ее условия.
Если мы обнаружим, что получили информацию от
ребенка без согласия родителей или опекунов, мы
удалим эту информацию, как можно скорее.
Доступ к некоторым частям сайтов AGROXY и / или
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використання бездротового облікового запису, ви
погоджуєтеся з тим, що ми можемо отримати від вас і
надати вам носій з відповідною платіжною
інформацією в зв'язку з цим. Ви заявляєте, що ви є
власником або уповноваженим користувачем
бездротового пристрою, який ви використовуєте для
реєстрації в Службі Мобільних Повідомлень, і що ви
маєте право взяти на себе додаткові витрати. На
додаток до задоволення певних вікових обмежень і
будь-яких інших умов, пов'язаних з кожною Службою
Мобільних Повідомлень, вам може бути необхідно
зареєструвати особисту інформацію, таку як ваше ім'я,
текст повідомлення, бездротові адресу або номер
мобільного телефону. Ми також можемо отримати
дату, час і зміст ваших повідомлень в ході вашого
використання Служби Мобільних Повідомлень. Ми
будемо використовувати інформацію, яку ми
отримуємо в зв'язку з нашою Службою Мобільних
Повідомлень у відповідності з даною політикою
конфіденційності. Однак, зверніть, будь ласка, увагу
на те, що ваш пристрій бездротового зв'язку й інші
постачальники послуг можуть також збирати дані про
використання вашого бездротового пристрою, а також
те, що їх практика підпорядковується їх власній
політиці.
Ви визнаєте і погоджуєтеся, що Служба Мобільних
Повідомлень здійснюється через бездротові системи,
які використовують радіо (та інші засоби) для передачі
повідомлень через складні мережі. Ми не гарантуємо,
що використання Служби Мобільних Повідомлень
буде приватним або безпечним, і ми не несемо
відповідальності за будь-яку відсутність
конфіденційності або безпеки, які ви можете відчути.

which use radios (and other means) to transmit
communications over complex networks. We do not
guarantee that your use of the Mobile Message
Service will be private or secure, and we are not
liable to you for any lack of privacy or security you
may experience. You are fully responsible for taking
precautions and providing security measures best
suited for your situation and intended use of the
Mobile Message Service. We may also access the
content of your wireless and/or mobile phone
account with your carrier for the purpose of
identifying and resolving technical problems and/or
service-related complaints.
WHO DO WE SHARE YOUR PERSONAL
INFORMATION WITH?
AGROXY we may share your personal information
with AGROXY companies and trusted third parties
based outside the country in which you live so that
they may process that data on our behalf.
We may also share your personal information with
companies, organisations or individuals outside of
the AGROXY if we believe that disclosure of the
information is necessary for legal reasons.
If we share your personal information with a third
party, we will make every effort to ensure that it
stores your data in safety, takes all reasonable
measures to protect it from abuse and only use it in
accordance with this privacy policy and applicable
laws. and the rules for the protection of
information.
AGROXY not sell personal information, except for

право на получение образцов, призов или других
вознаграждений могут иметь возрастные
ограничения. Мы можем использовать Ваши
персональные данные для проверки возраста и
применять такие возрастные ограничения.
МОБИЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Мы можем предоставить услугу, с помощью которой
Вы можете получать текстовые или другие типы
сообщений от компании AGROXY, например, SMS
(короткие сообщения), MMS (мультимедийные
сообщения) или EMS (усовершенствованные
сообщения), на беспроводные и мобильные
устройства ("Рассылка мобильных сообщений "). Если
Вы подписаны на одну из наших рассылок, Вы даете
свое согласие на получение таких сообщений от
компании AGROXY по адресу или номеру мобильного,
который Вы предоставляете для этой цели (до тех пор,
пока Вы не решите отказаться от получения таких
сообщений, следуя инструкции в разделе «Ваши права
в отношении персональных данных и список
контактов»).
Вы должны понимать, что стандартные тарифы
оператора мобильной связи распространяются и на
данные сообщения, и что Вы можете передумать в
любой момент, следуя инструкциям в разделе «Ваши
права в отношении персональных данных и список
контактов». Если с Вашего счета взимается плата, Вы
соглашаетесь на то, что мы можем получить от Вас и
предоставить Вашему оператору информацию по
оплате. Вы подтверждаете, что Вы являетесь
владельцем или законным пользователем
беспроводного устройства, используемого для
получения рассылки, и что Вы имеете право утвердить
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Ви несете повну відповідальність за прийняття
запобіжних заходів і забезпечення заходів безпеки ,
які найкраще підходить у Вашій ситуації і цільовому
використанні Служби Мобільних Повідомлень. Ми
також можемо отримати доступ до вмісту вашого
бездротового та / або рахунку мобільного телефону з
вашим носієм з метою виявлення та розв’язання
технічних проблем та / або скарг, пов’язаних з
послугами.
З КИМ МИ ДІЛИМОСЯ ВАШОЮ ОСОБИСТОЮ
ІНФОРМАЦІЄЮ?
Як правило, ми не надаємо вашу особисту інформацію
будь-кому за межами AGROXY. Тим не менш, ми
можемо поділитися вашою особистою інформацією з
довіреною третьою стороною.
Ми також можемо надавати Вашу особисту
інформацію компаніям, організаціям або фізичним
особам за межами AGROXY, якщо ми вважаємо, що
розкриття інформації є необхідним з юридичних
причин.
Якщо ми поділимося вашою особистою інформацією з
третьою стороною, ми будемо докладемо всіх
зусилля, щоб гарантувати, що вона зберігає ваші дані
в безпеці, здійснює всі розумні заходи, щоб захистити
її від зловживань і використовує її тільки у
відповідності з даною політикою конфіденційності та
відповідними законами і правилами про захист
інформації.
AGROXY не продає особисту інформацію, за винятком
фактів відчуження частини нашого бізнесу (наприклад,
у зв'язку з продажем нашого бренду) або іншим
чином у зв'язку із злиттям, приєднанням, зміною в

the fact the alienation of our business (eg, in
connection with the sale of our brand) or otherwise
in connection with a merger, consolidation, change
in control, reorganization or liquidation of all or part
of our business.
TRANSFERRING YOUR PERSONAL INFORMATION
We may transfer your personal information to
servers located outside the country in which you live
or to affiliates or other trusted third parties based in
other countries so that they may process personal
information on our behalf. By using a AGROXY sites
or otherwise providing AGROXY with personal
information, you agree to us doing so in accordance
with the terms of this Privacy Notice and applicable
data protection laws and regulations.
SAFEGUARDING YOUR PERSONAL INFORMATION
We take all reasonable precautions to keep your
personal information secure and require any third
parties that handle or process your personal
information for us to do the same. Access to your
personal information is restricted to prevent
unauthorized access, modification or misuse and is
only permitted among our employees and agents on
a need-to-know basis.
YOUR PRIVACY RIGHTS AND WHO TO CONTACT
If you have any questions, comments or concerns
about how we handle your personal information,
then you may contact us by clicking chapter
the Contact Us on the AGROXY site.

дополнительные расходы. В дополнение к
определенным возрастным ограничениям и любым
другим условиям предоставления Рассылки
мобильных сообщений, может потребоваться
регистрация личной информации, такой как Ваше имя,
текст сообщения, адрес беспроводного устройства или
номер мобильного телефона. Мы также можем
получить информацию о дате, времени и содержании
Ваших сообщений при использовании услуг Рассылки
мобильных сообщений. Мы будем использовать
информацию, полученную с помощью услуг Рассылки
мобильных сообщений, в соответствии с настоящей
Политикой о персональных данных. Пожалуйста,
обратите внимание, что Ваш оператор беспроводной
связи и другие поставщики услуг могут также собирать
данные об использовании Вами беспроводного
устройства, и их деятельность регулируется их
собственной политикой.
Вы признаете и соглашаетесь, что услуга Рассылки
мобильных сообщений осуществляется через
беспроводные системы, которые используют радио и
другие средства для передачи сообщений через
сложные сети. Мы не гарантируем, что использование
услуг Рассылки мобильных сообщений будет
конфиденциальным или безопасным, и мы не несем
ответственности за отсутствие конфиденциальности
или безопасности. Вы несете полную ответственность
за принятие мер предосторожности и безопасности,
которые лучше всего подходят Вам для использования
услуг Рассылки мобильных сообщений. Мы также
можем получить доступ к содержимому счета Вашей
беспроводного устройства или мобильного телефона у
оператора с целью выявления и разрешения
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управлінні, реорганізацією або ліквідацією всіх або
частини нашого бізнесу.


ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ми можемо передавати вашу особисту інформацію на

сервери, розташовані за межами країни, в якій ви
живете або філії або іншим довіреним третім

сторонам, що базуються в інших країнах, з тим, що
вони зможуть обробляти особисту інформацію від

нашого імені. Користуючись сайтом AGROXY або
іншим чином надаючи AGROXY особисту інформацію,
Ви погоджуєтесь з нами робити це у відповідності до
умов даної політики конфіденційності та законів і
правил про захист даних.
ОХОРОНА ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ми приймаємо всіх розумних запобіжних заходів, щоб
зберегти вашу особисту інформацію і вимагаємо від
третіх сторін, які зберігають або займаються обробкою
вашої особистої інформації для нас, щоб вони робили
так само. Доступ до Вашої особистої інформації
обмежений для запобігання несанкціонованому
доступу, зміні або неправильного використання і
дозволяється тільки нашим співробітникам та агентам
за принципом «маю знати».
ВАШІ ПРАВА НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ДО КОГО
ЗВЕРТАТИСЯ
Якщо у Вас є питання, коментарі або зауваження
стосовно того, як ми обробляємо вашу особисту
інформацію, то ви можете зв'язатися з нами,
перейшовши у розділ «КОНТАКТИ» на сайті
відповідної компанії AGROXY
Ви маєте право сказати нам, якщо Ви:

You have the right to tell us if you:
don't want to be contacted in the future by us
would like a copy of the personal information which
we hold about you;
would like us to correct, update, or delete your
personal information in our records;
wish to report any misuse of your personal
information.
To assist us in dealing with your request, please
provide your full name and details.
CHANGES TO OUR PRIVACY NOTICE
We may change this Privacy Notice from time to
time by posting the updated version of the Privacy
Policy on the AGROXY sites. We will give you
reasonable notice of any material change. We
encourage you to visit frequently to stay informed
about how we use your personal information.

LINKS TO OTHER SITES.
This Privacy Policy applies only to information
collected on the relevant company website. On the
site there may be links to other sites not owned by
us and not controlled by us. We are not responsible
for the privacy policy used by such sites. When you
leave our site, you should read the privacy
statement of each site that collects personal
information.

технических проблем и / или жалоб на оказываемую
услугу.
С КЕМ МЫ ДЕЛИМСЯ ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ?
AGROXY может предоставлять Ваши персональные
данные компаниям, входящим в компании AGROXY, и
доверенным третьим сторонам, располагающимся за
пределами страны Вашего проживания, чтобы они
могли производить обработку упомянутых сведений
от нашего имени.
Если мы предоставляем Ваши персональные данные
компании в составе AGROXY или доверенной третьей
стороне, мы предпримем все усилия, чтобы
гарантировать, что они обеспечивают безопасное
хранение Ваших данных, предпринимают все
разумные меры для защиты Ваших данных от
несанкционированного использования и используют
их исключительно в соответствии с нашими
указаниями, настоящей Политикой о персональных
данных и применимыми законами о персональных
данных.
Мы также можем передавать Ваши персональные
данные сторонним компаниям, организациям или
отдельным лицам, если посчитаем раскрытие данной
информации необходимым по причинам
юридического характера.
AGROXY не продает личную информацию никому,
кроме организаций, которым мы передаем весь или
часть нашего бизнеса (например, при продаже нашего
бренда), или в связи со слиянием, объединением,
сменой управления, реорганизацией или ликвидацией
всего бизнеса либо его части.
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не хочете, щоб ми з вами зв’язувалися в майбутньому;
хотіли б отримати копію особистої інформації, яку ми
зберігаємо про вас
хотіли б, щоб ми виправили, оновили або видалили
вашу особисту інформацію в наших записах;
хочете повідомити про будь-яке зловживання вашою
особистою інформацією.

ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы можем передавать Ваши персональные данные на
серверы, расположенные за пределами страны, в
которой Вы живете, либо дочерним компаниям и
другим доверенным сторонам, расположенным в
других странах, для их обработки от нашего имени.
Используя сайты AGROXY или предоставляя личную
информацию компании AGROXY иным способом, Вы
даете свое согласие на эти действия в соответствии с
условиями данной Политики о персональных данных
и применимыми законами и положениями о защите
информации.

Щоб допомогти нам у вирішенні Вашого запиту, будь
ласка, вказуйте своє повне ім’я та реквізити.
ЗМІНИ В НАШІЙ ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Час від часу ми можемо змінювати дану політику
конфіденційності шляхом розміщення оновленої
версії політики конфіденційності на сайтах AGROXY.
Ми надамо вам обґрунтоване повідомлення про будьякі істотні зміни. Ми рекомендуємо вам часто
відвідувати нас, щоб бути в курсі того, як ми
використовуємо вашу особисту інформацію.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Мы предпринимаем все разумные меры
предосторожности для сохранности Ваших личных
данных и требуем того же от третьих лиц, которые
анализируют или обрабатывают Ваши персональные
данные для нас. Доступ к Вашим личным данным
ограничен в целях предотвращения
несанкционированного доступа, изменения или
неправомерного использования, и разрешен только
для наших сотрудников и агентов на основе принципа
служебной необходимости.

ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ.
Дана Політика конфіденційності відноситься тільки до
інформації, яка збирається на відповідному сайті
AGROXY. На такому сайті можуть бути посилання на
інші сайти, які не належать нам і не контрольовані
нами. Ми не несемо відповідальності за
використовувану такими сайтами політику
конфіденційності. Коли ви йдете з нашого сайту, вам
слід ознайомитися з заявою про конфіденційність
кожного сайту, який збирає особисту інформацію.

ВАШИ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ И СПИСОК КОНТАКТОВ
Если у Вас возникли вопросы, комментарии или
замечания по поводу того, как мы обрабатываем Ваши
персональные данные, Вы можете связаться с нами,
перейдя в раздел КОНТАКТЫ на сайте AGROXY.
У Вас есть право сообщить нам, если Вы:


не хотите получать от нас сообщения в будущем,
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хотели бы получить копию Ваших личных данных,
которые хранятся у нас;
хотели бы исправить, обновить или удалить Ваши
личные данные из нашего архива;
хотите сообщить о несанкционированном
использовании Ваших личных данных.



В целях содействия в обработке Вашего запроса,
пожалуйста, предоставляйте Ваше полное имя и
координаты.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Время от времени мы можем изменять данную
Политику о персональных данных путем размещения
ее обновленной версии на сайтах компании AGROXY.
Мы уведомим Вас о любом существенном изменении
заблаговременно. Мы призываем Вас чаще посещать
наши ресурсы, чтобы быть в курсе того, как мы
используем вашу личную информацию.
ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ САЙТЫ.
Данная Политика конфиденциальности относится
только к информации, собираемой на
соответственном сайте AGROXY. На таком сайте могут
иметься ссылки на другие сайты, не принадлежащие
нам и не контролируемые нами. Мы не несем
ответственности за используемую такими сайтами
политику конфиденциальности. Когда вы уходите с
нашего сайта, вам следует ознакомиться с заявлением
о конфиденциальности каждого сайта, собирающего
личную информацию.
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