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Загальна Політика конфіденційності Stanley Black & Decker 

ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ: 27 вересня 2018 р. 

Область застосування. Ця Політика конфіденційності застосовується до інформації яка, збирається, 
використовується та розкривається Stanley Black & Decker, Inc. та її філіями (разом іменуються як 
«Stanley Black & Decker»), та отримується з наступних джерел: 

• Через наші веб-сайти, мікросайти, сайти для мобільних пристроїв, які ми обслуговуємо, з
яких ви отримуєте доступ до цієї Політики конфіденційності («Сайти»).

• Через наші програмні додатки, доступні для використання на комп’ютерах та мобільних
пристроях або через них («Додатки»)

• Через наші сторінки у соціальних мережах та додатки, які ми контролюємо, з яких ви
отримуєте доступ до цієї Політики конфіденційності (разом іменуються як наші «Сторінки
у соціальних мережах»).

• Через електронні повідомлення у форматі HTML, які ми надсилаємо вам з посиланням на
цю Політику конфіденційності.

• Офлайн, наприклад, коли ви відвідуєте наші магазини, торгові острівці чи виставки або
розміщуєте замовлення чи запит на підтримку за допомогою телефону.

Разом ми розглядаємо сайти, додатки, сторінки в соціальних мережах і офлайн як «Послуги». 

Зверніть увагу на те, що ця Політика конфіденційності не застосовується до будь-якої інформації, яка 
обробляється компанією Stanley Black & Decker як постачальником послуг від імені ділового 
партнера або клієнта, наприклад, коли така сторона надає нам інформацію щодо своїх власних 
клієнтів або працівників. Stanley Black & Decker буде обробляти цю інформацію відповідно до 
інструкцій такого ділового партнера або клієнта, а також чинного законодавства.  

Ця Політика конфіденційності дає відповідь на наступні запитання: 

1. Які Особисті відомості про вас збирає Stanley Black & Decker? ....................................................... 2 

2. Як ми використовуємо Особисті відомості, які збираємо про вас? ................................................ 3 

3. Чи передає Stanley Black & Decker ваші Особисті відомості третім сторонам? ............................. 5 

4. Які Інші відомості про вас збирає Stanley Black & Decker? ............................................................... 7 

5. Як наші рекламні оголошення розміщуються на інших веб-сайтах та пристроях, і які

можливості у вас є? ........................................................................................................................... 12 

6. Який вибір у вас є щодо використання та розкриття нами ваших Особистих відомостей? ....... 13 

7. Як компанія Stanley Black & Decker захищає ваші Особисті відомості? ........................................ 14 

8. Як ви можете отримати доступ, змінити чи видалити свої Особисті відомості? ......................... 14 

9. Послуги третьої сторони ................................................................................................................... 15 

10. Транскордонна передача інформації .............................................................................................. 15 

11. Період зберігання.............................................................................................................................. 15 
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12. Використання послуг неповнолітніми ............................................................................................. 16 

13. Конфіденційна інформація ............................................................................................................... 16 

14. Платіжні служби третьої сторони ..................................................................................................... 16 

15. Чи буде змінюватися ця Політика конфіденційності? .................................................................... 16 

16. Як ви можете зв’язатися з компанією Stanley Black & Decker? ...................................................... 16 

 

1. Які Особисті відомості про вас збирає Stanley Black & Decker? 
 

«Особисті відомості» — це інформація, яка ідентифікує вас як особу або стосується особи, яку 
можна ідентифікувати.  
 
Ми та наші постачальники послуг можуть збирати та об’єднувати Особисті відомості про вас з 
різних джерел, зокрема:  

• Через Послуги наприклад, коли ви підписуєтеся на інформаційний лист, маркетингові 
електронні листи та інші комерційні електронні повідомлення (наприклад, на майбутні 
рекламні акції, нові продукти тощо), реєструєте обліковий запис для доступу до Послуг 
(наприклад, для реєстрації своїх продуктів, запиту на підтримку, участі у наших 
конкурсах або змаганнях, запитів щодо гарантії на продукцію), здійснюєте покупку або 
через наші Сторінки у соціальних мережах. 

• З інших джерел. Ми отримуємо ваші Особисті відомості з інших джерел, наприклад:  
o Загальнодоступних баз даних, таких як LinkedIn, або місцевих реєстрів торгових 

чи промислових асоціацій.  
o Від спільних маркетингових партнерів, коли вони діляться з нами інформацією, 

зокрема: приватними маркетинговими або дослідницькими/довідковими 
базами даних.  

o Якщо ви під’єднаєте свій обліковий запис у соціальній мережі до свого 
облікового запису Послуг, то поділитесь з нами певними Особистими 
відомостями зі свого облікового запису у соціальній мережі, наприклад, своїм 
іменем, адресою електронної пошти, фото, списком контактів у соціальній 
мережі та будь-якими іншими відомостями, які можуть бути доступними, або які 
ви зробите доступним для нас, коли під’єднаєте свій обліковий запис у 
соціальній мережі до свого облікового запису Послуг, залежно від вибраних 
параметрів/опцій в налаштуваннях облікового запису у соціальних мережах або 
висловлених думок (наприклад, «Вподобання») на наших Сторінках у соціальних 
мережах.  

 
Зазвичай ми збираємо такі типи Особистих відомостей:  

 

• Ваше ім’я;  

• Поштова адреса; 

• адреса електронної пошти; 

• дата народження; 

• номер телефону; 

• номер мобільного телефону; 

• демографічна інформація (наприклад, 
кількість членів родини, країна 
проживання, вік та стать); 

• відомості, пов’язані з дослідженням рівня 
задоволеності клієнта чи запитами клієнта; 
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• поштовий індекс, штат/провінція та 
країна; 

• ім’я користувача та пароль (пов’язані 
з вашим обліковим записом); 

• інформація про покупки, замовлення 
і платіжні реквізити; 

• робота або професія; 

• робочий або професійний рівень та 
досвід роботи; 

• купівельні звички та інші відомості, 
зокрема реєстрація придбаної продукції; 

• інтереси та хобі; 

• відомості про продукти, які ви хочете мати, 
які вам подобаються, або якими ви 
володієте; 

• банківська інформація (наприклад, для 
спеціальних пропозицій — відшкодування, 
продовження гарантії, призів або 
конкурсів). 

 
 
На деяких Сайтах ми дозволяємо використовувати ваш особистий обліковий запис у соціальних 
мережах («Особистий обліковий запис у соціальних мережах»), щоб ми отримували Особисті 
відомості, коли ви приєднуєтеся до певних можливостей на наших Сайтах. Ці Особисті відомості 
можуть включати наступне: 
  

• ваше ім’я та/або псевдонім; 

• картинку профілю; 

• стать; 

• мережі;  

• ідентифікатор користувача; 

• список друзів та пов’язані контактні 
дані; 

• мова;  

• голосові записи; 

• відео та фотографії; 

• день народження; 

• освіта; 

• історія трудової діяльності/професія; 

• адреса; 

• інтереси/хобі; 

• вподобання або членство в онлайн-групі; 

• країна; 

• виражені думки (наприклад, коли ви 
виражаєте свою думку щодо задоволеності 
одним із наших продуктів). 

 
 

Також можливо, що ми зможемо продовжувати збирати такі відомості з ваших особистих облікових 
записів соціальних мереж, якщо в майбутньому ви переглянете такі відомості.  
  
Нам потрібно збирати Особисті відомості, щоб надавати вам затребувані Послуги. Ви можете 
заборонити надавати нам певні затребувані відомості, але тоді ви, можливо, не зможете 
користатися деякими функціями Послуг, або ми не зможемо надавати вам Послуги.  
 

Якщо ви розкриваєте будь-які Особисті відомості щодо інших осіб або наших постачальників, які 
стосуються Послуг, то цим ви заявляєте, що маєте на це повноваження і дозволяєте нам 
використовувати відомості відповідно до цієї Політики конфіденційності. 

 
2. Як ми використовуємо Особисті відомості, які збираємо про вас? 

 
Особисті відомості, які ми збираємо про вас, допомагають нам персоналізувати ваш досвід роботи 
з нами та комунікації, а також допомагають нам постійно вдосконалювати ваш досвід користування 
нашими Послугами. Ми та наші постачальники послуг використовують вище вказані Особисті 
відомості з наступними цілями, зокрема:  
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• Надання функціональних Послуг та виконання ваших запитів, зокрема: 
o Відкриття і організації доступу до вашого зареєстрованого облікового запису. 
o Відповіді на ваші запити та виконання ваших запитів, наприклад, коли ви зв’язуєтеся з 

нами за допомогою однієї з наших контактних онлайн форм або чат-ліній. 
o Обробка ваших замовлень або інших транзакцій, включно відносно гарантії та 

реєстрацією продукту, скарг чи запитів, а також надання відповідного 
обслуговування клієнтів. 

o Щоб надсилати вам таку адміністративну інформацію, як зміна наших термінів, умов 
та правил.  

o Щоб надавати нам можливість надсилати повідомлення іншій особі, якщо ви 
вирішите це зробити.  

 
Ми будемо здійснювати такі дії в межах управління нашими договірними відносинами з 
вами та/або здійснення відповідних кроків на ваше прохання до укладання договору, та/або 
виконання юридичних зобов’язань.  

 

• Надання вам нашого інформаційної розсилки та/або інших маркетингових матеріалів, а 
також полегшення можливостей ділитися в соціальних мережах. 

o Щоб надсилати вам рекламні та маркетингові електронні листи, текстові 
повідомлення та поштові повідомлення з інформацією про наші послуги, нові 
продукти та інші новини про нашу компанію. 

o Щоб полегшити можливостей ділитися в соціальних мережах, якими ви можете 
скористатися. 

o Щоб надсилати списки бажань або інші електронні листи від вашого імені. 
 

Ми будемо займатися цією діяльністю за вашою згодою.  
 

• Аналіз Особистих відомостей для бізнес-звітності та надання персоналізованих послуг. 
o Щоб краще зрозуміти вас з метою персоналізувати ваш досвід користування нашими 

Послугами і надавати вам інформацію та/або пропозиції, що відповідають вашим 
інтересам. 

o Щоб краще зрозуміти ваші уподобання і мати змогу надавати вам через наші 
Послуги контент, який, на нашу думку, буде доречним і цікавим для вас. 

o Щоб аналізувати або передбачати уподобання наших споживачів з метою підготування 
зведених звітів про тенденції щодо використання нашого цифрового контенту та 
проведення маркетингових досліджень, щоб ми могли покращити наші Послуги.  

 
Ми надамо персоналізовані послуги або за вашою згодою, або через те, що маємо на це 
законне право. 

 

• Можливості для вас брати участь у розіграшах, конкурсах чи інших рекламних акціях.  
o Ми можемо запропонувати вам взяти участь у розіграшах, конкурсах або інших 

рекламних акціях. 
o Деякі з цих рекламних акцій мають додаткові правила з інформацією про те, як ми 

будемо використовувати та розголошувати ваші Особисті відомості. 
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Ми використовуємо цю інформацію для управління нашими договірними відносинами 
з вами. 

 

• Збір та/або анонімізування Особистих відомостей. 
o Ми можемо збирати та/або анонімізувати Особисті відомості таким чином, щоб 

вони більше не вважалися Особистими відомостями. Ми робимо це, щоб 
генерувати інші дані для власного використання, які ми можемо використовувати 
та розголошувати з будь-якою метою. 
 

• Досягнення наших бізнес-цілей.  
o Для аналізу даних, наприклад, для підвищення ефективності наших Послуг. 
o Для ревізій, щоб перевірити, чи наші внутрішні процеси функціонують належним 

чином і відповідають вимогам законів, норм чи угод. 
o Для моніторингу випадків шахрайства з метою підтримання безпеки, наприклад, для 

виявлення та попередження кібератак або спроб здійснення крадіжки особистих 
даних.  

o Для вдосконалення та розвитку наших продуктів та послуг.  
o Для покращення, вдосконалення чи модифікації наших поточних продуктів та 

послуг.  
o Для визначення тенденцій використання, наприклад, розуміння, що з наших Послуг 

цікавить користувачів найбільше. 
o Для спрощення процесу повернення. 
o Для обробки заяв про прийняття на роботу. 
o Для визначення ефективності наших рекламних кампаній, щоб ми могли адаптувати 

наші кампанії до потреб та інтересів наших споживачів.  
o Для керування та розширення нашої підприємницької діяльності, наприклад, 

розуміння того, що з наших Послуг найбільше цікавить споживачів, щоб ми могли 
зосередити зусилля на задоволенні їх інтересів. 

 
Ми здійснюємо цю діяльність в межах управління договірними відносинами з вами, 
виконання юридичних зобов’язань та/або тому, що маємо на це законне право. 
 

Якщо ви підписалися на отримання наших електронних листів, то ми можемо використовувати 
послуги платформ третіх сторін (наприклад, соціальні мережі та інші веб-сайти) для надання 
цільової реклами на таких платформах для вас або інших осіб, і ми можемо надавати гешовану 
версію вашої електронної адреси чи іншу інформацію провайдеру платформи для таких цілей. Щоб 
відмовитися від використання вашої інформації для таких цілей, будь ласка, зв’яжіться з нами, як 
вказано у розділі 16. Як ви можете зв’язатися з компанією Stanley Black & Decker? нижче. 
 

3.  Чи передає Stanley Black & Decker ваші Особисті відомості третім сторонам? 
 
Ми можемо передавати ваші Особисті відомості наступним сторонам: 
  

• Нашим філіям для цілей, описаних у цій Політиці конфіденційності. 
 Ви можете ознайомитися з переліком та адресами наших філій тут. 
o Щодо інформації, зібраної нашою японською філією (філіями), яка 

використовується спільно з Stanley Black & Decker, Inc., компанія Stanley Black & 
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Decker є стороною, відповідальною за управління Особистими відомостями, які 
використовуються спільно. 

 

• Нашим незалежним постачальникам послуг, включно з дистриб’юторами та торговими 
представниками для виконання завдань від нашого імені, наприклад:  

o Сприяння вашим покупкам, виконання замовлення та обробки платежів. 
o Допомога в обслуговуванні наших продуктів. 
o Реєстрація продуктів. 
o Відповіді на запити та надання інформації про продукт. 
o Допомога з обміном продуктів та послуг обслуговування клієнтів. 
o Надання та покращення нашого зв’язку з вами. 
o Відповіді на запити щодо наших стосунків з інвесторами. 
o Надання веб-хостингу, аналізу даних, інформаційних технологій та відповідної 

інфраструктури. 
o Реклама та аналітичні послуги. 
o Доставки електронної пошти.  
o Ревізії 
o Інформування у випадку, якщо ви перемогли у нашому конкурсі чи змаганні, і 

доставки вашого призу. 
o Проведення опитування або запиту щодо рівня задоволення клієнта.  
o Відповіді на скарги чи претензії щодо продукту (щодо продовження гарантії, травм, 

пошкоджень тощо.) 
o Інші послуги. 

  
Для отримання додаткової інформації про те, як наші незалежні постачальники послуг 
обробляють ваші Особисті відомості, зв’яжіться з нами, як зазначено нижче. 

 

• Нашим ліцензіатам та франшизотримачам для використання для цілей маркетинга, 
дистрибуції, рекламних розпродажів і обслуговування продуктів, які продаються з 
нашою ліцензією. 
 

• Незалежним бізнес-партнерам, які можуть зв’язатися з вами щодо власних продуктів 
або послуг, які можуть вас зацікавити, виходячи з ваших виборів.  

 

• Використовуючи Послуги, ви можете розголошувати Особисті відомості: 
o На дошках оголошень, загальнодоступних чатах, сторінках профілю, у блогах, на 

дослідницьких семінарах та у спільнотах, в опитуваннях та на інших ресурсах, де ви 
можете розміщувати інформацію і контент (включно, проте не обмежуючись, нашими 
Сторінками у соціальних мережах). Зверніть увагу, що будь-яка інформація, яку ви 
публікуєте або розголошуєте на цих ресурсах, стане загальнодоступною та може бути 
доступною для інших користувачів і широкої публіки.  

o Через вашу діяльність у соціальних мережах. Якщо ви під’єднаєте свій обліковий запис 
Послуг до свого облікового запису у соціальній мережі, то ви зможете поділитися 
інформацію зі своїми друзями у соціальній мережі, іншими користувачами, а також 
провайдером вашої соціальної мережі. Таким чином ви дозволяєте нам ділитися 
інформацією і розумієте, що використання такої інформації буде регулюватися 
політикою конфіденційності провайдера соціальної мережі.  
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Інші способи використання та розголошення Особистих відомостей 
Ми також використовуємо та розголошуємо ваші Особисті відомості, якщо це є необхідним або 
доречним, особливо якщо до цього нас зобов’язує закон, або якщо ми маємо на це законне право: 

• Щоб забезпечити дотримання чинного законодавства.  
o Це може включати закони за межами вашої країни проживання. 

• Щоб відповідати на запити громадських і державних органів. 
o Це може включати закони та органи влади за межами вашої країни проживання. 

• Щоб співпрацювати з правоохоронними органами. 
o Наприклад, коли ми відповідаємо на запити чи розпорядження правоохоронних 

органів. 

• З інших юридичних причин, зокрема:  
o Для захисту наших прав, майна або безпеки, та/або прав, майна або безпеки 

наших користувачів, вас особисто, нас або інших осіб. 
 

Ми маємо законне право на розголошення або передачу деяких або всіх Особистих відомостей, 
зібраних про вас, третій стороні, якщо Stanley Black & Decker коли-небудь буде об’єднано або 
придбано, чи компанія стане підпаде під корпоративну реорганізацію, формування спільного 
підприємства, передачу прав, продаж або передачу чи інше розділення всієї або будь-якої частини 
нашого підприємства, активів або акцій (включно у зв’язку з банкрутством або подібними 
провадженнями). Такими третіми сторонами можуть бути, наприклад, особа-покупець та її 
консультанти. 
  

4. Які Інші відомості про вас збирає Stanley Black & Decker? 
 

«Інші відомості» — це будь-яка інформація, яка не розкриває вашу особу або не стосується 
конкретної особи. До Інших відомостей належить:  

• Тип і версія браузера. 
• Операційна система. 
• IP-адреса (див. нижче, щоб отримати додаткову інформацію). 
• Інтернет-провайдер, який використовувався для доступу до наших Послуг. 
• Використання посилань для переходу на наші Послуги та IP-адреса, з якої ви перейшли. 
• Веб-сторінки, на які відправлено запит і які переглядаються. 
• Час перебування на наших Послугах. 
• Для наших мобільних веб-сайтів і додатків — технічна інформація про пристрій, який 

використовується, така як розмір екрана, підтримка файлів cookie на пристрої та спосіб 
відображення зображень. 

• Дані про використання додатків. 
• Інші відомості, зібрані за допомогою файлів cookie, піксельних тегів та інших технологій, 

описаних нижче. 
• Демографічна інформація та інша інформація, надана вами, яка не розкриває вашу 

особу.  
• Інформація, яка була об’єднана таким чином, що більше не розкриває вашу особу. 

 
Ваша IP-адреса автоматично призначається вашому комп’ютеру інтернет-провайдером. IP-адреса 
може бути ідентифікована та зареєстрована автоматично в наших файлах журналів щоразу, коли 
користувач отримує доступ до Послуг, разом із часом відвідування та сторінками, які переглядалися. 
Збереження IP-адрес є стандартною практикою і автоматично здійснюється багатьма веб-сайтами, 



 

8. 
 
 

додатками та іншими службами. Ми використовуємо IP-адреси для таких цілей, як розрахунок 
рівнів використання, діагностика серверних проблем та адміністрування Послуг. Ми також можемо 
отримати ваше приблизне місцезнаходження за допомогою вашої IP-адреси (див. 
«Місцезнаходження» нижче). 

 
Ми можемо використовувати та розкривати Інші відомості для будь-яких цілей, за винятком 
випадків, коли ми зобов’язані діяти інакше відповідно до чинного законодавства. Якщо, відповідно 
до чинного законодавства, ми маємо розглядати Інші відомості як Особисті відомості, тоді ми 
можемо використовувати і розголошувати їх для тих же цілей, що ми використовуємо та 
розголошуємо Особисті відомості, як це детально описано у цій Політиці. 

 
Ми та наші постачальники послуг збирають Інші відомості різними способами, зокрема:  

 

• Через ваш браузер чи пристрій:  
o Певна інформація збирається більшістю браузерів або автоматично через ваш 

пристрій, наприклад, ваша адреса управління доступом до даних (MAC), тип 
комп’ютера (Windows або Mac), роздільна здатність екрану, назва та версія 
операційної системи, виробник пристрою та моделі, мова, тип та версія 
браузера, а також назва і версія Послуг (наприклад, Додатків), які ви 
використовуєте. Ми використовуємо цю інформацію, щоб забезпечити належне 
функціонування Послуг. 
 

• Через використання Додатків  
o Коли ви завантажуєте та використовуєте Додатки, ми та наші постачальники 

послуг можуть відстежувати і збирати дані про використання Додатка, 
наприклад дату та час, коли додаток на вашому пристрої отримує доступ до 
наших серверів, а також інформацію та файли, які завантажуються в Додаток, на 
основі номера вашого пристрою. 
 

• Інформація про місцезнаходження 
o Наші послуги та електронні листи у форматі HTML включають функції, які можуть 

вимагати збору різних типів інформації про місцезнаходження (наприклад, 
IP-адреса, GPS-координати або поштовий індекс), які ми у подальшому 
використовуємо для певних функцій, які ви можете обрати, наприклад: 

▪ Where to Buy (Де придбати) та Store Locator (Пошуковик магазинів). 
Деякі наші Послуги дозволяють вам знайти найближчий магазин, де 
можна придбати потрібну вам продукцію Stanley Black & Decker, а також 
дізнатися, чи є у наявності певні товари в таких найближчих магазинах. 
Якщо ви отримуєте доступ до одного з наших Сайтів або Додатків через 
мобільний пристрій і ввімкнули послугу на основі визначення 
місцезнаходження, то для забезпечення таких функцій може бути 
зібрана інформація про місцезнаходження, наприклад за допомогою 
супутника, вежі мобільного зв’язку або сигналів WiFi. Якщо ви отримуєте 
доступ до цих функцій через настільний комп’ютер, то ви можете 
дозволити своєму браузеру надати нам інформацію про ваше 
місцезнаходження на основі IP-адреси, щоб отримати відповідь на свій 
запит, або вас можуть попросити надати нам інформацію про своє 
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місцезнаходження. Специфіка інформації про місцезнаходження 
настільного комп’ютера може відрізнятися залежно від браузера, який 
ви використовуєте, та способу підключення до Інтернету. Якщо у 
налаштуваннях вашого мобільного пристрою є можливість вимкнути 
служби визначення місцезнаходження, це не дозволить нашим Сайтам і 
Додаткам отримувати доступ до точної інформації про 
місцезнаходження вашого мобільного пристрою. Щоб отримати 
вказівки, радимо вам переглянути інструкцію з використання вашого 
пристрою. 

▪ Електронна пошта. За допомогою електронних листів ми можемо 
дізнатися вашу IP-адресу та визначити поштовий індекс вашого 
місцезнаходження, коли ви відкриваєте електронну пошту. Це дає нам 
змогу адаптувати для вас контент, такий як карта найближчих магазинів 
з нашими продуктами. Специфіка місцезнаходження може відрізнятися 
залежно від пристрою, який використовується для відкриття наших 
електронних листів. Ваша програма електронної пошти може не дати 
завантажити піксельні позначки або зображення в електронних листах, 
які ви отримуєте від нас, що також не дозволить нашому провайдеру 
отримати доступ до інформації про ваше місцезнаходження. Ви також 
можете скасувати підписку на отримання наших електронних листів, як 
це описано в розділі 6 нижче. 

▪ Продукти та послуги, які активно використовують Bluetooth®. Цей 
розділ стосується додаткових особистих відомостей, які можуть бути 
зібрані, використані та розголошені за допомогою наших продуктів, що 
активно використовують Bluetooth®, та відповідних Послуг (разом 
іменуються як наші «Продукти та послуги, які активно використовують 
Bluetooth®»). Якщо ви отримуєте доступ до наших Продуктів і послуг, які 
активно використовують Bluetooth®, через мобільний пристрій, то, окрім 
збирання інформації за допомогою таких служб і технологій, ми можемо 
використовувати служби визначення місцезнаходження пристрою та 
можливості Bluetooth® для визначення дати, часу та місцезнаходження 
вашого мобільного пристрою, коли він востаннє знаходився в діапазоні 
Bluetooth® зареєстрованого Продукту, який активно використовує 
Bluetooth®. Це зроблено для того, щоб полегшити пошук 
зареєстрованого Продукту, який активно використовує Bluetooth®. Ми 
також можемо збирати інформацію про місцезнаходження 
зареєстрованого вами Продукту, який активно використовує Bluetooth®, 
яку було надіслано нам через мобільні пристрої інших користувачів, а 
також інформацію про місцезнаходження зареєстрованих продуктів 
інших користувачів, які мають зареєстровані Продукти, які активно 
використовують Bluetooth®, надіслану нам через ваш мобільний 
пристрій. (Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком, що належить 
компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання такого знаку 
здійснюється компанією Stanley Black & Decker відповідно до ліцензії). Ви 
можете уникнути збору цих даних, заборонивши Послугам отримувати 
доступ до Bluetooth® на своєму пристрої через налаштування пристрою 
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або, в деяких випадках, під час встановлення додатка, але в такому 
випадку надання Послуг може бути обмежено. 

▪ Ми також можемо ділитися інформацією про місцезнаходження вашого 
пристрою, яку рекламу ви переглядали, та іншою інформацією, яку ми 
збираємо, з нашими партнерами з маркетингу, щоб вони могли надавати 
вам більш персоналізований контент і вивчати ефективність рекламних 
кампаній.  

 
o Якщо ви не погоджуєтесь надавати інформацію про місцезнаходження або 

вимикаєте служби визначення місцезнаходження на своєму мобільному 
пристрої, ми можемо попросити вас вручну вибрати регіон, в якому ви 
знаходитесь, або ввести свій поштовий індекс. Якщо у налаштуваннях вашого 
мобільного пристрою або настільного комп’ютера є можливість вимкнути або 
заблокувати служби визначення місцезнаходження, це не дозволить нашим 
Послугам отримувати доступ до точної інформації про ваше місцезнаходження. 
Щоб отримати вказівки, радимо ознайомитись з довідковою інформацією або 
інструкцією до пристрою або браузера. Якщо ви вирішили не надавати таку 
інформацію, ви можете не отримувати контент, характерний для вашого 
місцезнаходження, і ми та/або наші маркетингові партнери можуть не надати 
вам відповідні персоналізовані послуги та контент.  

 

• Файли сookie  
o Ми та наші незалежні постачальники послуг використовують файли cookie. 

Файли cookie присвоюють вашому пристрою унікальний ідентифікатор, і 
зазвичай зберігаються безпосередньо на вашому пристрої у браузері.  

o Інформація, яку ми та наші незалежні постачальники послуг збирають через 
файли cookie, піксельні позначки та аналогічні технології, включає наступне: 

▪ Вашу взаємодію з нашими Послугами та з рекламою. 
▪ Час вашого використання Послуг. 
▪ Історію пошуку предметів і продуктів, продукти, що ви додаєте в кошик, 

і чи ви купуєте якісь або усі ці предмети. 
▪ Підтвердження, коли ви відкриваєте електронний лист від нас, включно 

з часом, коли ви відкриваєте електронний лист, і чи натискаєте ви на 
будь-які посилання в електронному листі. 

▪ Сайти, які ви відвідуєте після відвідування одного з наших Сайтів.  
▪ Налаштування мов. 
▪ Інші дані про трафік. 

o Ми та наші постачальники послуг використовують файли cookie з наступними 
цілями: забезпечення безпеки, полегшення навігації, ефективнішого 
відображення інформації, персоналізація вашого досвіду, налаштування 
маркетингу через електронну пошту на основі використання вами Послуг, 
визначення повторних відвідувачів, відстеження предметів у вашому кошику та 
надання спеціальних оголошень на інших сайтах, як це описано нижче. 

o Ми також збираємо статистичну інформацію про користування Послугами, щоб 
постійно вдосконалювати їхній дизайн та функціональність, покращувати та 
оптимізувати свою діяльність, розуміти, як використовуються Послуги, 
визначати, які розділи наших Сайтів відвідуються або використовуються 
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найчастіше, контролювати кількість відвідувачів на наших Сайтах і допомагати 
нам вирішувати питання щодо Послуг. 

o Файли cookie дають нам можливість обирати, які наші рекламні оголошення або 
пропозиції підійдуть вам найбільше, і відображати їх, коли ви будете перегляди 
Послуги та на інших сайтах. Ми також можемо використовувати файли cookie та 
інші технології Інтернет-реклами для відстеження відгуків на наші рекламні 
оголошення та визначення ефективності нашої реклами. Додаткову інформацію 
про використання файлів cookie, піксельних позначок та інших подібних 
технологій для реклами див. у розділі 5. Як наші рекламні оголошення 
розміщуються на інших веб-сайтах та пристроях, і які можливості у вас є?  

o Наші системи можуть не розпізнавати заголовки «Не відстежувати» деяких або 
всіх браузерів. Якщо ви не бажаєте надавати змогу збирати про вас інформацію 
за допомогою файлів cookie, то більшість браузерів дозволяє вам автоматично 
відхиляти файли cookie або надавати вибір відхилення чи прийняття певного 
файлу cookie (або файлів cookie) конкретного веб-сайту. Ви також можете 
переглянути http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Однак, 
якщо ви не прийматимете файли cookie, то можете зазнати деяких незручностей 
під час використання цих Послуг. Ви також можете не отримувати від нас 
рекламу або інші пропозиції, що відповідають вашим інтересам та потребам.  

• Піксельні позначки та інші подібні технології 
o Під час надання Послуг ми також можемо використовувати піксельні позначки 

(також відомі як веб-маяки, веб-жучки та прозорі GIF-файли). Піксельні позначки 
— це майже невидиме графічне зображення розміром з піксель на веб-сторінці 
або в електронному повідомленні. Ми використовуємо ці технології, щоб, окрім 
іншого, відстежувати дії користувачів Послуг (включно з отримувачами 
електронних листів), визначати успіх наших маркетингових кампаній, визначати, 
які розділи наших Сайтів відвідуються чи використовуються найчастіше, а також 
складати статистику про використання Послуг і процент відгуків.  

• Незалежна аналітика 
o Ми використовуємо незалежну аналітику, наприклад Google® Analytics, яка 

використовує файли cookie та аналогічні технології для визначення трафіку та 
тенденцій використання, а також допомагає нам краще зрозуміти, як ви 
користуєтесь і взаємодієте з нашими Послугами. Ця служба також може збирати 
інформацію про використання інших веб-сайтів, додатків та онлайн-ресурсів. 
Щоб отримати додаткові відомості про те, як Google використовує дані, коли ви 
користуєтеся нашими Послугами, натисніть тут. Заборонити використовувати 
такі служби Google можна завантаживши додаток для браузера 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Інша інформація зі Сторінок у соціальних мережах 
o Як і наведені вище відомості про місцезнаходження, сайти соціальних мереж, де 

ми маємо свої сторінки, можуть надавати нам загальну інформацію та аналіз 
відвідувачів наших Сторінок у соціальних мережах. Це дозволяє нам краще 
зрозуміти та аналізувати зростання кількості користувачів, загальну 
демографічну інформацію про користувачів та взаємодію із контентом на 
Сторінках соціальних мереж. 

• Використання технології Adobe Flash (включно з Flash Local Shared Objects («Flash 
LSO»)) та інших подібних технологій  

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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o Ми можемо використовувати Flash LSO та інші технології, щоб, окрім іншого, 
збирати та зберігати інформацію про використання вами Послуг. Якщо ви не 
хочете, щоб на вашому комп’ютері зберігалися Flash LSO, ви можете вимкнути 
зберігання Flash LSO в налаштуваннях Flash Player за допомогою інструментів, що 
містяться на панелі налаштування системи збереження інформації веб-сайтів. Ви 
також можете перейти на панель налаштування глобального збереження 
інформації та виконати інструкції (які можуть пояснити, наприклад, як видалити 
наявні Flash LSO (далі іменуються як «інформація»), щоб дізнатися, як запобігти 
розміщенню Flash LSO на вашому комп’ютері без вашого дозволу, і як 
заблокувати Flash LSO, які не надано оператором сторінки, на якій ви 
знаходитесь у той момент). Зверніть увагу, що налаштування у Flash Player 
заборони або обмеження прийняття Flash LSO може обмежити або заблокувати 
функціональність певних додатків Flash.  

• Ми додатково використовуємо Іншу інформацію, зібрану за допомогою цієї технології, 
для виявлення та вирішення труднощів, які можуть виникнути у відвідувачів під час 
доступу до наших Послуг.  

 
Для Європейського економічного простору (ЄЕП): для отримання додаткової інформації про файли 
cookie, що використовуються веб-сайтами в ЄЕП, будь ласка, перегляньте нашу політику щодо 
файлів cookie на кожному веб-сайті. 

 
5. Як наші рекламні оголошення розміщуються на інших веб-сайтах та пристроях, і які 

можливості у вас є? 
 

Ми підписуємо контракти зі сторонніми рекламними компаніями, щоб адаптувати для вас рекламу 
на інших веб-сайтах та в онлайн-службах. Ці сторонні рекламні компанії розміщують, 
використовують або покладаються на такі технології, як файли cookie та піксельні позначки, щоб 
отримати інформацію щодо взаємодії з нашими Послугами. Ця інформація, крім інформації, яку 
отримують компанії внаслідок вашого доступу та використання інших веб-сайтів або онлайн-служб 
на будь-якому з пристроїв, а також окрім інформації, отриманої від третіх сторін, допомагає нам 
обирати рекламу для ваших потреб і місце, де вона буде показуватись, виходячи з вашого 
використання Послуг та з інших веб-сайтів, які ви відвідуєте. Такі веб-сайти також використовують 
ці технології разом із інформацією, яку вони збирають щодо вашої роботи в мережі Інтернет, щоб 
розпізнати вас як користувача незалежно від пристроїв, якими ви користуєтесь, наприклад 
мобільного телефону та ноутбуку.  

Щоб дізнатись про відмову від програм, в яких беруть участь сторонні рекламні компанії, 
про наслідки відмови від участі, а також про те, як відмовитися в веб-браузерах 
настільних і мобільних пристрїв, використовуючи поточний пристрій, з якого ви переглядаєте 
цю Політику конфіденційності, перейдіть за посиланнями http://optout.aboutads.info/#/ і 
http://optout.networkadvertising.org/#/. Ви можете завантажити додаток AppChoices за посиланням 
www.aboutads.info/appchoices, щоб відмовитися від використання в мобільних додатках.  

Зауважте, що натискаючи на ці посилання ви залишаєте наш Сайт і переходите до іншого веб-сайту, 
на якому ви можете вказати свої налаштування щодо відмови. Ви також можете натиснути на значок 
налаштування, який може відображатися в деяких наших рекламних оголошеннях, що 
використовують ці технології.  

http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://www.aboutads.info/appchoices
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6. Який вибір у вас є щодо використання та розкриття нами ваших Особистих відомостей?  
 

Ми даємо вам можливість вибору інформації, яку ми можемо збирати, засобів комунікації з вами, 
а також використання і розкриття вашої інформації.  

  
a.   Електронна пошта: ви можете відмовитися від наших маркетингових електронних листів за 
допомогою інструкцій, наведених в електронному листі, який ви отримали. Однак навіть у разі 
відмови ви все одно можете отримувати електронні листи, які не стосуються маркетингу, 
наприклад повідомлення про підтвердження замовлення/відправлення, змін у наданні послуг, 
реєстрацію продукту, відкликання продукту або обслуговування клієнтів. 
 
б.   Текстові повідомлення/IM: Ви можете відмовитися отримувати від нас текстові 
повідомлення на мобільні пристрої (наприклад, SMS і MMS) та інші миттєві повідомлення 
(наприклад, WhatsApp і Facebook Messenger) — для цього потрібно виконати інструкції про 
відмову, які надсилаються разом з такими повідомленнями, якщо застосовно, або зв’язатися з 
нами, як вказано у розділі 16. Як ви можете зв’язатися з компанією Stanley Black & Decker? нижче. 
 
г. Поштові маркетингові листи: Якщо ви більше не хочете отримувати від нас маркетингові 
матеріали на звичайну поштову адресу, зв’яжіться з нами, як вказано у розділі 16 Як ви можете 
зв’язатися з компанією Stanley Black & Decker? нижче, і повідомте нам, що ви хочете бути вилучені 
зі списку поштових розсилок Stanley Black & Decker, та наведіть поштові адреси, які потрібно 
вилучити з такого списку. 
 
д.  Файли сookie: Ви можете налаштувати у веб-браузері повідомлення про отримання файлів 
cookie або заборонити приймати певні файли cookie. Однак, якщо ви вирішите не приймати файли 
cookie при роботі з нашими Послугами, можливо ви не зможете скористатися усіма функціями 
наших Послуг. Інформацію про те, як відмовитися від використання файлів cookie для 
поведінкової онлайн-реклами, див. в розділі 5 Як наші рекламні оголошення розміщуються на 
інших веб-сайтах та пристроях, і які можливості у вас є?. 
 
е. Надсилання ваших Особистих відомостей в наші філії для безпосереднього використання в 
маркетингових цілях: Якщо ви бажаєте, щоб в майбутньому ми припинили надсилати ваші 
Особисті відомості в наші філії для безпосереднього використання в маркетингових цілях, ви 
можете відмовитися від цього, звернувшись до нас, як зазначено у розділі 16. Як ви можете 
зв’язатися з компанією Stanley Black & Decker? нижче. 
  

Ми постараємося виконати ваш запит (запити), як тільки це буде доцільно можливим. Зверніть 
увагу, що в разі вашої відмови отримувати від нас маркетингові електронні листи, ми все одно 
можемо надсилати вам важливі адміністративні повідомлення, від яких ви не можете відмовитися. 
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7. Як компанія Stanley Black & Decker захищає ваші Особисті відомості?  
Ми впровадили обґрунтовані технічні, адміністративні та фізичні заходи, спрямовані на захист 
особистих відомостей та контроль за несанкціонованим доступом, використанням, модифікацією 
та розголошенням.  
 
Якщо ви користуєтесь однією з наших Послуг в онлайн-магазині — майте на увазі, що ми розробили 
свій онлайн-магазин таким чином, щоб приймати замовлення лише з веб-браузерів, що 
підтримують технологію Secure Socket Layer (SSL), яка шифрує вашу інформацію під час передачі. 
Браузерам, які не відповідають цій вимозі, буде заборонено здійснювати навігацію в розділі 
онлайн-магазину наших Послуг.  
 
Ви повинні знати, що 100 % безпека передачі чи зберігання даних не завжди можлива. Якщо у вас є 
підстави вважати, що ваша взаємодія з нами більше не є безпечною, негайно сповістіть нас про це 
відповідно до розділу 16 Як ви можете зв’язатися з компанією Stanley Black & Decker? нижче.  

  
8. Як ви можете отримати доступ, змінити чи видалити свої Особисті відомості?  

Якщо ви бажаєте надіслати запит для отримання доступу, оновлення, виправлення, призупинення 
доступу, обмеження або видалення Особистих відомостей, які раніше були надіслані нам, 
заперечити проти обробки Особистих відомостей або надіслати запит на отримання електронної 
копії ваших Особистих відомостей для передачі їх іншій компанії (в тій мірі, в якій таке право 
передачі даних гарантоване вам відповідно до чинного законодавства), ви можете зробити це, 
надіславши нам електронного або поштового листа, як описано в розділі 16. Як ви можете зв’язатися 
з компанією Stanley Black & Decker? нижче. Ми відповімо на ваш запит відповідно до чинного 
законодавства. 
 
Вкажіть, будь ласка, у вашому запиті Особисті відомості, які ви хотіли б змінити, призупинити до них 
доступ в нашій базі даних, або іншим чином повідомте нам, які обмеження ви хотіли б накласти на 
використання ваших Особистих відомостей. З метою вашого захисту ми зможемо відповісти лише 
на запити стосовно Особистих відомостей, які зв’язані з відповідною електронною адресою, яку ви 
використовуєте для надсилання запиту. Ми можемо попросити вас надати певні Особисті відомості 
для підтвердження особи, яка намагається отримати до них доступ. Ми постараємося виконати ваш 
запит, як тільки це буде доцільно можливим.  
 
Зверніть увагу, що нам може знадобитися зберегти певну інформацію з метою ведення обліку 
та/або завершення будь-яких транзакцій, які ви розпочали перед надання запита на зміну або 
видалення (наприклад, якщо ви робите покупку або берете участь у рекламній акції, ви, можливо, 
не зможете змінити або видалити надані Особисті відомості до закінчення такої покупки або участі 
в рекламній акції).  
 
Якщо ви є мешканцем Каліфорнії, не досягли 18-річного віку та є зареєстрованим користувачем 
Послуг, ви можете попросити нас видалити контент або інформацію, яку ви опублікували в Послугах, 
написавши нам на адресу, вказану нижче. Зверніть увагу, що ваш запит не гарантує повного 
видалення контенту чи інформації, бо, наприклад, певний наданий вами вміст може бути повторно 
розміщений іншим користувачем. 
 
Ви також можете отримати доступ, оновлювати та виправляти неточності в певних Особистих 
відомостях, використовуючи свій обліковий запис для певних Послуг.  
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9. Послуги третьої сторони 
Компанія Stanley Black & Decker надає ліцензію для використання своїх товарних знаків 
незалежними третіми сторонами, які надають послуги на веб-сайтах незалежно від компанії Stanley 
Black & Decker. Ця Політика конфіденційності не охоплює питання конфіденційності, роботи з 
інформацією чи інші процедури будь-яких третіх сторін, включаючи ті, треті сторони, що надають 
послуги будь-якого веб-сайту чи служби, на які посилаються Послуги, включаючи будь-який 
сторонні веб-сайти або служби, де розміщуються сторінки соціальних мереж компанії Stanley Black 
& Decker. Такі треті сторони мають окремі та незалежні політики конфіденційності, які ми 
рекомендуємо уважно прочитати. Включення посилання на Послуги не означає підтримку нами або 
нашими філіями пов’язаного веб-сайту чи послуги. Крім того, ми не несемо відповідальності за збір, 
використання, оприлюднення інформації або політику безпеки інших організацій, таких як Facebook, 
Twitter, Google або будь-яких інших розробників додатків, постачальників додатків, постачальників 
платформ соціальних мереж, постачальників операційних систем, постачальників послуг 
бездротового зв’язку або виробників пристроїв, у тому числі стосовно будь-яких Особистих 
відомостей, які ви надаєте іншим організаціям за допомогою або у зв’язку з Додатками або на 
наших Сторінках в соціальних мережах.  
 

10. Транскордонна передача інформації 
Ваші Особисті відомості можуть зберігатися та оброблятися в будь-якій країні, де ми маємо 
відповідне оснащення або де ми залучаємо постачальників послуг. Використовуючи Послуги, ви 
розумієте, що ваша інформація буде передана іншим країнам за межами країни вашого 
проживання, включаючи США, де можуть застосовуватися правила захисту даних, які відрізняються 
від правил захисту даних вашої країни. За певних обставин суд, правоохоронні органи, контролюючі 
органи або органи безпеки в інших країнах можуть мати право на отримання доступу до ваших 
Особистих відомостей.  
 
Якщо ви знаходитесь в ЄЕП: Деякі країни, які не є членами ЄЕП, визнані Європейською Комісією 
такими, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕП (повний 
перелік цих країн доступний тут). Для передачі інформації з країн ЄЕП до країн, які не відповідають 
вимогам Європейської комісії, ми запровадили відповідні заходи, наприклад стандартні договірні 
положення, прийняті Європейською комісією для захисту ваших Особистих відомостей. Ви можете 
отримати копію таких стандартних договірних положень тут. 
 

11. Період зберігання 
Ми зберігаємо Особисті відомості, доки є необхідність або дозвіл з урахуванням мети (цілей), для 
якої вони були отримані, а також відповідно до чинного законодавства.  
 
Критерії, що використовуються для визначення наших періодів зберігання, включають:  

• тривалість часу, протягом якого ми постійно співпрацюємо з вами і надаємо Послуги 
(наприклад, доки ви маєте у нас обліковий запис або продовжуєте користуватись 
Послугами);  

• юридичне зобов’язання щодо нашої компанії (наприклад, певні закони вимагають від 
нас зберігати дані ваших транзакцій протягом певного періоду часу до видалення); або  

• доречність зберігання, зважаючи на нашу юридичну позицію (наприклад, з врахуванням 
застосовних законів про строки позовної давності, судових розглядів чи нормативних 
розслідувань).  

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087


 

16. 
 
 

Зверніть увагу, що в разі вашої відмови від отримання маркетингової кореспонденції ми 
зберігатимемо вашу електронну адресу, щоб уникнути надсилання вам електронних листів з 
маркетинговою інформацією в майбутньому. 
 

12. Використання послуг неповнолітніми 
Особам віком до вісімнадцяти (18) років послуги не надаються, і ми свідомо не збираємо Особисті 
відомості осіб віком до 18 років.  
 

13. Конфіденційна інформація 
Ми просимо, щоб за загальним принципом ви не надсилали нам і не розголошували будь-які 
конфіденційні Особисті відомості (наприклад, номери соціального страхування, інформацію щодо 
расової чи етнічної приналежності, політичних поглядів, релігії чи інших переконань, здоров’я, 
біометричних чи генетичних даних, правопорушень в минулому або членства в профспілках) в 
послугах, за допомогою послуг або іншим шляхом. У випадку, якщо ви вирішите надати нам таку 
інформацію або ми попросимо вас надати таку інформацію в ході розслідування скарги або спірної 
ситуації, пов’язаної з Послугами, ми збиратимемо та оброблятимемо таку інформацію відповідно 
до застосовного законодавства.  

 

14. Платіжні служби третьої сторони 
Ми можемо використовувати сторонні платіжні служби для обробки платежів, які здійснюються за 
допомогою Послуг. Якщо ви хочете здійснити сплату за допомогою Послуг, ваші Особисті відомості 
будуть зібрані замість нас такою третьою стороною і замість цієї Політики конфіденційності буде 
застосована політика конфіденційності третьої сторони. Ми не контролюємо та не несемо 
відповідальності за збір, використання і розголошення ваших Особистих відомостей такою третьою 
стороною. 

 
15. Чи буде змінюватися ця Політика конфіденційності?  

Ми можемо в будь-який час внести зміни в цю Політику конфіденційності, тому вам необхідно 
періодично її переглядати. Ми оновлюємо дату початку дії Політики конфіденційності під час 
внесення змін. Використання вами Послуг після внесення цих змін означає, що ви приймаєте 
переглянуту Політику конфіденційності.  

  
16. Як ви можете зв’язатися з компанією Stanley Black & Decker?  

Якщо у вас виникли питання або сумніви стосовно нашої Політики конфіденційності, надішліть цю 
форму до менеджера з питань Політики конфіденційності або, якщо ви бажаєте звернутися до 
менеджера з питань Політики конфіденційності за допомогою листа, надішліть його, будь-ласка, за 
такою поштовою адресою:  
 
Stanley Black & Decker, Inc. 
1000 Stanley Drive, 
New Britain, CT 06053, США 
Отримувач: Менеджер з питань Політики конфіденційності (Privacy Policy Manager) 
 
Будь-ласка, вкажіть своє запитання або запит в електронному або поштовому листі, включаючи 
бренди SBD та Послуги, які стосуються вашого запиту.  

https://www.stanleyblackanddecker.com/data-privacy-policy-inquiry-form


 

17. 
 
 

Оскільки комунікація за допомогою електронної пошти не завжди безпечна, не вказуйте 
інформацію про кредитні картки чи іншу конфіденційну інформацію. 

 
Додаткова інформація для ЄЕП 

У ЄЕП ви також можете:  
• Звернутися до нашого працівника з питань захисту даних, відповідального за вашу 

країну або регіон, якщо застосовно. Перелік працівників з питань захисту даних див. тут.  
• Подати скаргу до органу з питань захисту даних у вашій країні чи регіоні або де відбулося 

порушення застосовного законодавства про захист даних. Список органів з питань 
захисту даних в ЄЕП доступний тут. 

 
Діє від: _______________ 
 

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/data_protection_officer_list.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

