Умови користування та Положення про конфіденційність
Даний веб-сайт www.vt.iqos.com.ua (далі - Сайт) призначений лише для споживачів
тютюнових/тютюновмісних виробів, яким виповнилось 18 років і старших, що проживають в Україні.
Для користування Сайтом Вам необхідно ознайомитися і погодитися з даними Умовами користування
та Положенням про конфіденційність. Якщо Ви не згодні з Умовами користування та Положенням про
конфіденційність, Ви не можете використовувати Сайт.

Усі матеріали Сайту належать товариству з обмеженою відповідальністю «Філіп Морріс Сейлз енд
Дистриб’юшн» (Україна) (далі - ТОВ «ФМСД»). При використанні на Сайті і в цих Умовах користування,
і в Положенні про конфіденційність, термін «ми» у різноманітних відмінках означає ТОВ «ФМСД».

Для цих Умов користування та Положення про конфіденційність Допущені треті особи означають:
•
Наші афілійовані особи і наші ліцензіари, агенти, підрядники, зовнішні консультанти та
постачальники послуг, з якими укладені договори (контракти) на надання послуг або здійснення інших
дій для нас або від нашого імені та / або для наших афілійованих осіб або від їхнього імені, і які
відповідно до умов таких договорів (контрактів) не мають права використовувати або розкривати
інформацію, за винятком випадків використання або розкриття інформації для цілей надання послуг
або здійснення інших дій для нас або від нашого імені та / або для наших афілійованих осіб або від
їхнього імені.
Доступ до Сайту
Доступ до Сайту надається тільки тим особам, які відповідають наступним трьом умовам:
•

їм виповнилось 18 років,

•

вони є споживачами тютюнових/тютюновмісних виробів,

•

вони проживають на території України.

Пройшовши реєстрацію на Сайті, Ви будете включені в базу даних повнолітніх споживачів
тютюнових/тютюновмісних виробів. Це означає, що Ви будете отримувати інформацію і матеріали, що
мають відношення до тютюнових/тютюновмісних виробів і різних питань, пов'язаних з
тютюновими/тютюновмісних виробами, а також запрошення на наші інші сайти. Погоджуючись з
Умовами користування Сайтом, Ви даєте нам право направляти Вам таку інформацію за допомогою
електронного зв'язку або іншим способом (включаючи телефонні дзвінки, електронну пошту, пошту,
SMS, MMS). Ви в будь-який момент можете звернутися з вимогою припинити направляти Вам таку
інформацію, зателефонувавши на гарячу лінію за телефоном 0-800-507 807. Ви також в будь-який
момент можете звернутися з вимогою виключити Вас з бази даних повнолітніх споживачів тютюнових
виробів, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 0-800-507 807. Виключення з бази даних
повнолітніх споживачів тютюнових виробів означає, що Ви не будете отримувати від нас вказану
інформацію.

Використання матеріалів, розміщених на даному Сайті
Даний Сайт і весь його зміст (включаючи, але не обмежуючись: програмне забезпечення, файли,
графічні об'єкти та інша інформація) є власністю ТОВ «ФМСД», його афілійованих осіб, і (або) третіх
осіб, як це зазначено на Сайті, і (або) ліцензіарів і захищається законом України «Про авторське право
і суміжні права» та іншими законами України та інших країн. Якщо прямо не передбачено інше, Сайт
призначений виключно для Ваших особистих потреб. Використання матеріалів цього Сайту в інших
цілях (включаючи, але не обмежуючись: використання Сайту в зв'язку з підприємницькою діяльністю;
внесення змін, поширення, передачу, створення, трансляцію, відтворення, публікацію, видачу
ліцензій або зворотне проектування будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення,
продуктів або послуг, отриманих з даного Сайту; створення, передачу або продаж похідних продуктів
від будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, продуктів або послуг, отриманих з
даного Сайту) без попереднього письмового дозволу суворо забороняється.
Інформація, яку Ви надаєте для використання сайту
Ви підтверджуєте, що Ви старше 18 років, вживаєте тютюнові вироби, проживаєте в Україні.

Ваша реєстрація на сайті означає надання Вами згоди на використання та обробку Ваших
персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних
даних". Ви підтверджуєте, що всі наведені Вами персональні дані є достовірними та точними. Ви
повністю усвідомлюєте, що несете відповідальність за надання ТОВ «ФМСД» недостовірних
персональних даних про себе. Ви підтверджуєте, що добровільно та безоплатно надаєте ТОВ «ФМСД»
свою згоду на будь-яку безстрокову обробку будь-яких Ваших персональних даних (включаючи
прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, адресу місця проживання, номер стаціонарного
або/та мобільного телефону, адресу електронної пошти тощо) у базі даних повнолітніх споживачів
тютюнової продукції ТОВ «ФМСД» в тому числі на збирання, реєстрацію, включення в бази даних,
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення
(розповсюдження, реалізацію, передачу, надання доступу будь-яким третім особам, включаючи
нерезидентів, без будь-якого окремого повідомлення Вас, про здійснення такого розповсюдження,
реалізації, передачі, або надання доступу), знеособлення, знищення персональних даних у базі
персональних даних, як на території України, так і за кордоном, та іншим чином збирання,
безстрокове зберігання, використання та поширення Ваших персональних даних з метою надання
ТОВ «ФМСД» повнолітнім споживачам інформації, пов’язаної з тютюновими виробами, будь-якими
засобами, а також згоду на надання будь-яким третім особам, включаючи нерезидентів , права
обробляти Ваші персональні дані з зазначеною метою. Ви також дозволяєте ТОВ «ФМСД», його
філіям, афілійованим особам та уповноваженим ними особам направляти Вам на вказані Вами
адресу, адресу електронної пошти та номери телефонів інформацію про майбутні події, заходи і
послуги, а також актуальну і достовірну інформацію про тютюнові/тютюновмісних вироби і пункти
продажу відповідно до українського законодавства. Ви погоджуєтеся негайно інформувати ТОВ
«ФМСД» про зміну Ваших персональних даних та (або) зміну статусу споживача тютюну. Дана згода
діє до дати її відкликання Вами. Керуючись ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних
даних» повідомляємо Вас, що володільцем Бази даних повнолітніх споживачів тютюнової продукції
(надалі - База даних) є ТОВ «ФМСД» і зібрані Ваші персональні дані (прізвище, ім’я, по-батькові, дата
народження, місце (адреса) проживання (реєстрації), номер стаціонарного та/або мобільного

телефону, адреса електронної пошти, тощо) будуть включені до Бази даних. Відповідно до ст. 8 Закону
України «Про захист персональних даних» Ви маєте право:
•
знати про місцезнаходження Бази даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та
найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;
•
отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
•

на доступ до своїх персональних даних;

•
отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у Базі
даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;
•
пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;
•
пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
•
на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також
на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію фізичної особи;
•
звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та
посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до
суду;
•
застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
•

відкликати згоду на обробку персональних даних;

•

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

•

на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

Ваші персональні дані збираються з метою надання інформації про майбутні події, заходи і послуги, а
також актуальну і достовірну інформацію про тютюновупродукцію і пункти продажу у відповідності з
українським законодавством. З усіх питань щодо обробки Ваших персональних даних у Базі даних ТОВ
«ФМСД» Ви можете звертатися за адресою: ТОВ «ФМСД», 02660, Україна, Київ, вул. Електротехнічна,
буд. 45.

Політика конфіденційності
Положення про конфіденційність

ТОВ «ФМСД» поважає Вашу таємницю приватного життя. Ми зобов'язуємося вжити відповідних
заходів забезпечення безпеки персональних даних, які Ви надаєте нам, коли Ви відвідуєте і
використовуєте цей Сайт. Використовуючи даний Сайт, Ви висловлюєте свою згоду з цим Положенням
про конфіденційність. Якщо Ви не згодні з цим Положенням про конфіденційність, Ви не можете
використовувати даний Сайт. Ми залишаємо за собою право у будь-який час вносити зміни до
Політики конфіденційності, тому ми рекомендуємо Вам регулярно переглядати Політику
конфіденційності нашого сайту.
Як ми захищаємо персональні дані
Безпека персональних даних є для нас найвищим пріоритетом. Ми дотримуємося і забезпечуємо,
щоб Допущені треті особи дотримувалися відповідних адміністративних, технічних і фізичних заходів
щодо забезпечення безпеки, розроблених для захисту від несанкціонованого розкриття,
використання, модифікації або знищення персональних даних, які Ви надаєте нам, коли Ви відвідуєте
і використовуєте цей Сайт. Ми використовуємо захищені канали зв'язку для забезпечення безпеки
передачі Ваших персональних даних.
Як з нами зв'язатися
Ви можете звертатися до нас з будь-якими питаннями, які у Вас можуть виникнути у зв'язку з даними
Умовами користування та Положенням про конфіденційність, за адресою: ТОВ «ФМСД», 02660,
Україна, Київ, вул. Електротехнічна, д. 45.
Звертаємо Вашу увагу на те, що ці Умови користування та Положення про конфіденційність
застосовуються тільки до даного Сайту, і їх дія не поширюється на будь-які інші Сайти, включаючи
Сайти ТОВ «ФМСД» та / або будь-яких Допущених третіх осіб та / або будь-яких третіх осіб, які можуть
регулюватися іншими умовами та політиками.

