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Ця Політика застосовується до вашого використання веб-сайту Aroma Research 

(https://www.aroma-research.com) та застосунків ("Застосунки") Aroma Research 

Ltd. ("Компанія"), включно з будь-якою третьою стороною та/або компанією, 

включеною до Компанії в майбутньому або будь-кого від їхнього імені.  

Компанія піклується про конфіденційність користувачів своїх Застосунків. Таким 

чином, ця Політика детально описує, серед іншого, яку інформацію Компанія  

збирає, коли ви використовуєте Застосунки, і як вона обробляється Компанією. 

Політика також включає інформацію про використання файлів cookie. Як 

зазначено в Угоді користувача, ця Політика є невід'ємною частиною Угоди 

користувача Застосунків. Таким чином, якщо ви користуєтеся послугами, 

доступними в Застосунках Компанії, включно з тими, які вимагають вашої 

реєстрації або ідентифікації, застосовуватимуться умови використання таких 

послуг, які можуть включати конкретні аспекти конфіденційності. 

Зверніть увагу, що відповідно до закону, ви не зобов'язані надавати Компанії  

особисту інформацію. Однак ваша відмова надати цю інформацію може 

позбавити вас надання послуг Компанії через Застосунки. Продовжуючи 

використовувати Застосунки Компанії, ви погоджуєтеся з усіма положеннями  цієї 

Політики. Якщо вас не влаштовує будь-який аспект цієї Політики 

конфіденційності, будь ласка, припиніть ваше використання веб-сайтів. Ви також 

цим підтверджуєте, що надаєте Компанії особисту інформацію за  власним 

бажанням для наступних цілей, і що Компанія може зберігати таку  інформацію 

відповідно до своєї політики, як описано нижче. Надання  інформації під час 

реєстрації в Застосунках є згодою з тим, що така  інформація є достовірною. 

Під час реєстрації в Застосунках Компанії деяка інформація, необхідна для  

реєстрації, буде позначена як "обов'язкові рядки". Без надання таких даних 

реєстрація буде неможлива. Можливо, що деякі послуги можуть бути надані 

тільки після реєстрації. Для деяких послуг від вас можуть вимагати надання  

додаткових даних/інформації, необхідних через характер послуг або, на думку  

Компанії, такі послуги можуть бути надані тільки після отримання таких 

даних/інформації . 

Застосунки експлуатуються та управляються Компанією. У цьому документі 

використовується ясна і зрозуміла мова; проте, Компанія готова відповісти на 

будь-яке ваше запитання. Надішліть будь-яке питання з приводу Політики 

конфіденційності на електронну пошту aromaresearch2020@gmail.com із 

зазначенням вашого повного імені, адреси, адреси електронної пошти. 

Коли в тексті цієї Політики використовується чоловіча форма однини, це робиться 

виключно для зручності та стосується обох родів і множини. 



 1. Збір та зберігання інформації1 

1.1 При використанні Застосунку, Компанія може зберігати різні типи  інформації . 

1.2  Компанія збирає інформацію, надану та створену вами під час використання 

Застосунків, з метою обслуговування клієнтів, поліпшення обслуговування, 

статистичних досліджень та аналізу використання Застосунків та багато чого 

іншого, як описано нижче. 

1.3  Компанія може збирати інформацію електронної пошти, яку ви вказали під 

час реєстрації в Застосунках, та інформацію, яку ви вводите під час створення 

профілю (зокрема, без обмежень: ваше ім'я, фото профілю, стать, день 

народження, домашню адресу, анкету про здоров'я, вік і те, як ви дізналися про 

застосунок) з метою контролю якості. 

1.4  Компанія може збирати інформацію, пов'язану з покупками у своїх 

Застосунках, включно із замовленнями продуктів, які можуть розкрити 

інформацію про ваше здоров'я або іншу конфіденційну інформацію про вас, 

послуги, якими ви користуєтеся, номер телефону та електронну пошту. 

1.5  Компанія збирає інформацію, що міститься в повідомленнях, які ви 

відправляєте Компанії електронною поштою та/або через додатки, включаючи  

зміст повідомлення та електронні документи. 

1.6  Інформація про третіх осіб від вашого імені - якщо ви хочете розкрити 

особисту інформацію про третю сторону для використання сайту, ви повинні 

отримати згоду цієї сторони для розкриття її даних. Надаючи таку інформацію, ви 

підтверджуєте, що така згода третьої сторони була отримана . 

1.7  Зібрана інформація може зберігатися в базах даних Компанії та/або третіх 

осіб, які надають послуги Компанії. 

2 . Використання інформації: 

2.1  Особисті дані, надані Компанії через Застосунки, будуть використовуватися  

для цілей, зазначених у цій Політиці або відповідно до положень будь-якого 

застосовного законодавства. Ми можемо використовувати вашу особисту 

інформацію, в тому числі для наступних цілей: 

2.2  Поліпшення та оновлення послуг та контенту, пропонованих у Застосунках, 

включно з створення нових персоналізованих послуг та контенту відповідно до 

ваших вимог та потребам для всіх клієнтів Компанії. 

2.3  Презентація реклами Компанії в соціальних мережах та на веб-сайтах третіх 

сторін. Можливо, комерційно-маркетингова інформація сторонніх кампаній 

також може відображатися. Ці кампанії ретельно відбираються Компанією, 

оскільки їхній зміст може бути вам цікавим. 

2.4 Належна робота та розвиток Компанії та її Застосунків. 



2.5  Для цілей обслуговування клієнтів, включаючи відповіді на відгуки та скарги 

клієнтів, пов'язані з Застосунками Компанії.  

2.6. Відправлення товарів покупцям, які купують товари через Застосунки 

Компанії. 

2.7. Інформаційна безпека та контроль Застосунків Компанії, включаючи  

виявлення та запобігання діям, які можуть поставити під загрозу Застосунки 

Компанії або дії на зразок ворожих кібернетичних видів Застосунки Компанії або 

дії, на зразок ворожих кібернетичних видів  діяльності. Зверніть увагу, що такі 

заходи допомагають захистити вашу конфіденційність під час використання 

Застосунків Компанії. 

2.8 Надсилання декларацій, рахунків-проформ, нагадувань про оплату клієнтам, 

приймання платежів від клієнтів. 

2.9  Надсилання не маркетингових комерційних повідомлень; надсилання 

сповіщень електронною поштою, включно з поштовою розсилкою електронною 

поштою. 

2.10  Перевірка дотримання Угоди користувача, що визначає спосіб  використання 

Застосунку Компанії, включаючи моніторинг особистих повідомлень, 

відправлених через сервіс особистих повідомлень у Застосунках. 

2.11 Інформація може використовуватися для юридичних потреб або вимог, або 

для законоположення, яке застосовується до Компанії. 

2.12  Інформація може слугувати Компанії в будь-якому конфлікті, суперечці, 

претензії, вимозі або судових розглядах, якщо такі є, між вами та Компанією 

(включаючи її дочірні компанії). Компанією (включно з її дочірніми та/або 

афілійованими особами) та/або будь-ким від їхнього імені; 

2.13 Якщо ви надаєте Компанії особисту інформацію для публікації в наших  

Застосунках, Компанія публікуватиме та використовуватиме інформацію в 

рамках ліцензії, яку ви надаєте Компанії. 

3. Надання інформації третім особам 

3.1  Компанія зобов'язується підтримувати бази даних відповідно до Закону про 

захист конфіденційності 5741-1981 ("Закон про захист конфіденційності") і не 

буде передавати вашу особисту ідентифіковану інформацію третім особам, крім  

таких випадків: 

3.2  Щоб надавати вам послуги в Застосунках і управляти особистою інформацією, 

яка збирається на сайті за допомогою постачальників послуг Компанії (а також 

їхніх субпідрядників), розумною мірою та для ділових цілей, таких як: хмарні 

обчислювальні платформи та постачальники хостингу, підтримка та поліпшення 

послуг, збір платежів та виставлення рахунків для платежів і виставлення рахунків 

для ваших покупок на сайті, електронна пошта та  маркетингова інформація, 



зокрема тагретована та персоналізована реклама в різних медіа, рахунки та  

реклама в різних медіа, рахунки і квитанції та багато іншого ; 

3.3 Якщо ви порушуєте Угоду користувача Застосунків або умови будь-якої угоди, 

яку ви підтвердили щодо вашого використання та вашої активності на сайті, 

включно з розслідуванням активності на сайті, включно з розслідуванням 

можливих порушень; 

3.4 Якщо ви виконуєте або намагаєтеся виконати дії через або щодо  Застосунків, 

які є імовірно незаконними; 

3.5 Якщо Компанія отримає судову постанову про надання вашої інформації або 

даних третій особі, якщо навіть не до суду; 

3.6  У будь-яких конфліктах, суперечках, претензіях, вимогах або судових 

розглядах між вами та Компанією (включно з її дочірніми та/або афілійованими 

особами) та/або будь-ким від їхнього імені. 

3.7  Компанія може передавати вашу інформацію та інформацію, зібрану  після 

використання вами сайту, іншим компаніям у групі Компанії або  будь-кому від 

їхнього імені, і відповідним зовнішнім сторонам, які  працюють з Компанією або з 

компаніями в групі Компанії, за умови, що  вони використовують цю інформацію 

тільки відповідно до умов цієї Політики конфіденційності. 

3.8  Компанія може надавати і ділитися анонімними, сукупними і  статистичними 

даними з іншими компаніями або організаціями , пов'язаними з управлінням і 

поточною роботою Застосунків, а також з постачальниками, діловими 

партнерами, рекламодавцями та будь-якими третіми сторонами на свій 

абсолютний розсуд, але Компанія не буде свідомо або навмисно розкривати їм 

вашу особистість без вашої згоди. 

3.9  Якщо Компанія організовує діяльність Застосунків через іншу корпорацію і в 

разі злиття з іншою компанією або злиття діяльності Застосунків з діяльністю 

третьої сторони, Компанія може передати новій корпорації  копію інформації, що 

зберігається про вас, та будь-яку надану статистичну інформацію, однак така 

корпорація приймає на себе умови цієї Політики конфіденційності; 

3.10  .При купівлі товарів або послуг, що продаються на сайті, в рамках спільної 

діяльності Компанії та третьої особи, представлених на сайті, до купівлі  такого 

продукту або послуги, Компанія може передавати таким партнерам  інформацію, 

яка їм потрібна для завершення покупки, управляти відповідним контентом і 

залишатися на зв'язку з вами. 

4  .Міжнародне надсилання інформації: 

Зібрана інформація може зберігатися, оброблятися  та передаватися в інші країни, 

в яких функціонує Компанія; можливо, у деяких із   цих країн немає законів про 

захист конфіденційності. Отже, у таких країнах інформація може бути менш 



захищеною. Входячи в Застосунки Компанії, ви висловлюєте свою згоду з цим 

пунктом. 

5. Безпека особистої інформації: 

5.1  .Компанія надає величезного значення захисту конфіденційності своїх  клієнтів 

і конфіденційності їхньої інформації. У рамках постійних зусиль з надання 

безпечного використання Застосунків, Компанія  інвестує велику кількість 

технологій і кадрів для захисту конфіденційності інформації своїх клієнтів та їх 

особистих даних, використовуючи передові методи захисту інформації. Однак ці 

методи ніколи не можуть забезпечити повний захист. Таким чином, Компанія не 

гарантує, що Застосунки повністю захищені від недозволеного доступу та 

неправомірного використання інформації, що зберігається в них.  

5.2  Компанія проявить обґрунтовану додаткову обережність в  організаційних та 

технічних аспектах для запобігання втрати, неправомірного використання та 

зміни особистих даних. 

5.3  Компанія зберігатиме зібрану інформацію на безпечних серверах, захищених 

паролем та міжмережевим екраном. 

5.4  Комп'ютерні фінансові транзакції, що виконуються через Застосунки, будуть 

захищені шифруванням. Наші Застосунки також захищені рівнем  захисту HTTPS. 

Водночас, Компанія вважає за доцільне зазначити, що, природним чином, 

передача інформації через Інтернет не є захищена. Таким чином, 

використовуючи наші Застосунки, ви підтверджуєте, що Компанія не може 

гарантувати абсолютну безпеку даних, що відправляються через мережу. 

5.5 Цим ви зобов'язуєтеся захищати та зберігати пароль, який ви використовуєте 

для доступу до Застосунків Компанії, щоб захистити безпеку вашої  особистої 

інформації. Компанія не буде нести відповідальність за розкриття  вашої 

інформації користувача або будь-яке неправильне використання вашої 

інформації, що виникло через те, що ви не змогли зберегти ім'я  користувача та 

пароль конфіденційними, або не могли регулярно змінювати  пароль. 

5.6 Використовуючи Застосунки, ви заявляєте, що у вас не буде конфліктів та/або  

вимог та/або вимог до Компанії та/або до будь-кого від їхнього імені з причин 

порушень, проникнень, несправностей та/або збоїв у роботі Застосунків, за 

умови Застосунків, що вони знаходяться не під контролем Компанії і що  Компанія 

доклала розумних зусиль, щоб запобігти таким подіям. 

6. Використання файлів cookie: 

6.1  Застосунки Компанії використовують файли cookie, теги, пікселі тощо. Це 

технології, що відправляються на пристрій, з якого ви заходите на  сайт, які 

автоматично зберігають на пристрої різні інформаційні  файли. Ці технології всі 

разом називатимуться "cookies." 



6.2  Файли cookie, що використовуються Компанією, крім того, допомагають 

ідентифікувати ваш пристрій, щоб дізнатися, як ви використовуєте  Застосунки, та 

зробити інтерфейс зручнішим для вас під час їх  використанні для інших цілей, 

описаних у цій Політиці. 

6.3  Термін дії деяких файлів cookie закінчується при закритті браузера, а інші 

зберігаються на жорсткому диску вашого комп'ютера. Ми хочемо уточнити , що 

файли cookie містять різну інформацію, наприклад, веб-сторінки, які ви 

відвідували, тривалість вашого візиту на сайт, з якої  сторінки ви перейшли на 

сайт, розділи та інформацію, яку ви хочете переглядати під час відвідування 

сайту, та багато іншого. Файли cookie також допомагають збирати статистичні 

дані про використання сайту, щоб налаштувати сайт відповідно до ваших 

особистих уподобань та з метою інформаційної безпеки. Файли cookie також 

можуть служити Компанії при відмові від необхідності повторно вводити свою 

інформацію завжди, коли ви повторно відвідуєте розділи сайту, які вимагають 

реєстрації. 

6.4 Зверніть увагу, що інформація у файлах cookie зашифрована. У той же час 

хочемо уточнити, що ви можете змінити налаштування файлів cookie. Ви  можете 

заблокувати або обмежити файли cookie в браузері, яким ви  користуєтеся, 

змінивши налаштування в браузері, встановленому на вашому пристрої. Залежно 

від типу браузера, блокування може бути частковим  або повним. Також ви 

можете видалити файли cookie на своєму комп'ютері в будь-який час. Зверніть 

увагу, що блокування, обмеження або видалення файлів cookie може позбавити 

вас доступу до використання Застосунків або різних  розділів Застосунків (а також 

різних сторонніх веб-сайтів) або зменшити досвід використання. Якщо ви не 

змінили налаштування браузера щоб блокувати файли cookie під час 

використанні Застосунку, маєте згоду з тим, що Компанія використовує  

комп'ютерне спостереження за вашим використанням послуг Компанії шляхом  

розміщення файлів cookie або аналогічних заходів для нормального та  

належного функціонування Застосунку, в тому числі для збору статистичних 

даних про використання сайту та деталі аутентифікації для  налаштування вашого 

використання Застосунків відповідно до ваших  особистих уподобань та для 

інформаційної безпеки. 

7. Зберігання даних 

Компанія може зберігати вашу особисту інформацію відповідно до  чинного 

законодавства Ізраїлю для вирішення спорів, вирішення проблем, допомоги в 

розслідуванні, дотримання правових норм, для яких потрібне збереження 

інформації про платежі та операції з Компанією, а також  забезпечення 

дотримання умов Угоди та підприємство інших  дій, дозволених законом. 

8. Використання Компанією веб-сайтів третіх осіб 

Застосунки Компанії можуть містити зовнішні посилання та детальну інформацію 

про веб-сайти третіх осіб. Компанія не має нічого спільного з вмістом, 



розміщеним на такому сайті, і не контролює його, та Компанія не несе 

відповідальності за політику конфіденційності або процедури  третіх осіб. Ми 

рекомендуємо ознайомитися з умовами та політикою конфіденційності  третіх 

осіб, якщо ви заходите на їхніх сайтах. 

9. Ваше право на вашу особисту інформацію, що зберігається в Компанії 

9.1 Відповідно до Закону про захист конфіденційності ви можете розпорядитися, 

щоб Компанія надала вам (або вашій довіреній особі, що має письмовий дозвіл, 

або вашому опікуну) будь-яку особисту інформацію, яка має письмовий дозвіл, 

що зберігається в Компанії, яка вас турбує. 

9.2  Якщо ви переглянете інформацію і виявите, що вона є неточною, неповною, 

неясною або з невідповідною датою, ви можете запросити у власника бази даних 

змінити або видалити інформацію. 

9.3 Компанія може відмовити у вашому запиті відповідно до положень закону. 

9.4  Якщо інформація в базах даних Компанії використовується для 

індивідуального підходу до вас, на основі вашої приналежності до групи 

населення, яка визначається однією або кількома характеристиками осіб, чиї 

імена включені в базу даних ("Комерційна пропозиція"), ви маєте право 

відповідно до Закону про захист конфіденційності вимагати в письмовій формі, 

щоб інформація, що відноситься до вас, була видалена з бази даних, 

використовуваної для надсилання таких Комерційних пропозицій ("пряма  

розсилка"). Однак інформація, необхідна для управління справами  Компанії, 

включно із записом комерційних та інших дій, здійснених у Застосунках, буде, як 

і раніше, зберігатися в базах даних Компанії відповідно до  чинного 

законодавства, але більше не буде служити для Комерційних пропозицій. Якщо 

ми не відповіли на ваш запит на видалення, зазначений вище, ви можете  діяти 

відповідно до положень закону. Зверніть увагу, що інформація, яка не потрібна 

для Комерційної пропозиції, буде видалена з баз даних  Компанії, за вашим 

запитом на розсуд Компанії або в судовому порядку. 

9.5  Як правило, Компанія не буде використовувати вашу персональну 

інформацію для маркетингових цілей без вашого попереднього дозволу. В 

іншому випадку, Компанія надасть опцію відмови від застосування, тому ваша  

особиста інформація не буде використовуватися для маркетингових цілей. 

9.6  Компанія не буде надавати вашу особисту інформацію без вашої  згоди 

жодним третім особам для прямих маркетингових цілей Компанії  або будь-якої 

іншої третьої сторони.  

9.7 Ви можете сповістити Компанію в будь-який час, що ви не хочете отримувати 

повідомлення, що містять комерційну маркетингову інформацію та  розсилки. 

10. Збір даних для статистичних цілей 



Компанія використовує третіх осіб і різні компанії, надаючи їм  статистичний 

аналіз про використання Застосунків, такі як обсяг, частота, джерела доступу та 

багато іншого. 

11. Зміни в Політиці конфіденційності 

11.1  Ця Політика була створена на основі застосовного права на момент  

складання, і Компанія зробить усе можливе, щоб привести Політику у  

відповідність із законодавчими поправками у сфері. Уточнюється, що ця Політика 

конфіденційності не призначена для дозволу Компанії  вчиняти дії, заборонені 

законом. 

11.2  Компанія може вносити поправки в Політику конфіденційності час від часу. 

Матеріал для поправок, внесених Компанією, буде розміщений на сайті Компанії, 

в тому числі дата внесення поправок (місяць і рік) і набудуть чинності з моменту 

їх публікації. 


