Дисклеймер
Наш веб-сайт використовує файли cookie та інші технології відстеження, щоб надати
вам найкращий досвід на нашому веб-сайті.Ви можете дізнатись більше про
файлиcookieта про те, як ми використовуємо їх нижче. Для отримання додаткової
інформації про обробку особистих даних користувача з боку Whirlpool, будь ласка,
ознайомтеся з нашою інформацією про конфіденційність.

Файлиcookie - це невеликі текстові файли, які ми можемо зберігати на вашому
комп'ютері, щоб допомогти нам ідентифікувати ваш комп'ютер під час наступного
відвідування або для активації деяких функцій на наших веб-сайтах.Файли cookie
класифікуютьсязатакимикатегоріями:






Строго необхідні файли cookie
Сесійні файли cookie
Аналітичні файли cookie
Функціональніфайли cookie
Профільніфайли cookie

СТРОГО НЕОБХІДНІ ФАЙЛИ COOKIE
Технічні файлиcookieєстрого необхіднимидля передачі інформації через мережу
електронних комунікацій або, де це доречно, постачальнику послуг інформаційного
суспільства, який за явним запитом підрядника або користувача надає такі послуги.

Ім’я
Хост
Тривалість
OptanonConsent
whirlpool.com.ua
3651 день
OptanonAlertBoxClosed
whirlpool.com.ua
3651 день
JSESSIONID
www.whirlpool.com.ua
сесія

Більшістьбраузерівспочатку налаштовані на автоматичне прийняття файлівcookie. Тим
не менш, ви можете змінити налаштування, щоб заблокувати завантаження
файлівcookieна ваш пристрій або дозволити отримувати лише деякі категорії. Будь
ласка, майте на увазі, що якщо навігація або функціональні файлиcookieвідключені або
видалені, не всі функції веб-сайту можуть працювати, як передбачено. Щоб керувати та
відключати файлиcookie, дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче.





Internet Explorer
Safari
Chrome
Firefox

Веб-маяки це мініатюрні електронні файли зображень, які можуть бутиінтегрованів вебсторінку або включені в повідомлення електронної пошти, і, як правило, невидимі для
людського ока. Під час використання веб-маяки (також відомі як«невидиміGIFфайли»або«пікселі відстеження») можуть розповісти нам такі речі, як:
скількикористувачіввідвідуютьнаші веб-сайти, незалежно від того, чи єцеодноразовими
або повторнимивізитами,які сторінкипереглядали і як довго,перебіг певнихрекламних
онлайн-кампаній, та інші подібні дані про використання веб-сайтів. Коли
використовується електронна пошта, веб-маяки можуть повідомити нам час, коли була
відкритаелектронна пошта, якщо і скільки разів вона була переадресована, а також про
те, якіпосилання користувачі натискають у повідомленні електронної пошти. На основі
цієї інформації ми можемо налаштувати вміст, продукти, послуги та рекламні акції, які
ми пропонуємо вам,які краще відповідатимутьвашим інтересам, а також ознайомити вас
із продуктами, послугами та / або спеціальними пропозиціями, в яких ви можете бути
зацікавленими.

Файли журналів це файли, які записують веб-активність та збирають статистичні дані
ваш візит або використання наших веб-сайтів. Файли журналів можуть допомогти нам,
крім іншого, записати: (i) вашу IP-адресу, тобто унікальний код ідентифікатора,
присвоєний вашому пристрою Інтернет-провайдером (ISP) (зазначається, що, залежно
від вашого провайдера, код, призначений для комп'ютера користувача може
змінюватися при кожному доступі до Інтернету); (іі) тип використовуваного браузера та
операційної системи; та (ііі) іншу інформацію про ваш сеанс в Інтернеті, наприклад,
URL-адреса, з якої ви перейшли на наш веб-сайт, а також дата та час, коли ви відвідали
наш веб-сайт. На додаток до використання цієї інформації, щоб краще зрозуміти, як
використовуються наші веб-сайти, ми можемо використовувати інформацію, отриману
через файли журналів, такі як IP-адреса (разом з вашою особистою інформацією), щоб
усунути технічні проблеми, підтримувати безпеку та безпеку в Інтернеті, а також,
забороняти або обмежувати доступ до наших Інтернет-служб певними користувачами.

Ми залишаємо за собою право змінювати або оновлювати цю Політику конфіденційності
та файлів сookies в будь-який час, і будь-які зміни, які ми вноситимемо в майбутньому,

будуть опубліковані на цій сторінці. Тому користувачеві рекомендується часто
перевіряти цю сторінку стосовно будь-яких змін або оновлень цієї Політики
конфіденційності та файлів cookie. Остання дата оновлення буде вказана у верхній
частині цієї сторінки.
Клацніть тут, щоб змінити налаштування файлів cookie.

Політика cookie Whirlpool
Файли cookie та навігаційні дані на сайтах Whirlpool
Наш веб-сайт використовує файли cookie та інші технології відстеження, щобзабезпечитивам
найкращийкористувацькийдосвід на нашому веб-сайті.Ви можете дізнатись більше про файлиcookieта
про те, як ми використовуємо їх нижче. Для отримання додаткової інформації про обробку особистих
данихкористувачаз боку Whirlpool, будь ласка, ознайомтеся з нашою інформацією про конфіденційність.
Файлиcookie- це невеликі текстові файли, які ми можемо зберігати на вашому комп'ютері, щоб допомогти
нам ідентифікувати ваш комп'ютер під час наступного відвідування або для активації деяких функцій на
наших веб-сайтах.Файли cookie класифікуються за такими категоріями:

Строго необхідні файли cookie
Технічні файли cookie є строго необхідними для передачі інформації через мережу електронних
комунікацій або, де це доречно, постачальнику послуг інформаційного суспільства, який за явним запитом
підрядника або користувача надає такі послуги.

Завжди активний

Сесійні файли cookie
Сесійні файли cookie тимчасово зберігаються і видаляються, коли користувач закриває вікно навігації.

Активний

Аналітичні файли cookie
Аналітичні файли cookie використовуються безпосередньо менеджером веб-сайту для збирання сукупних
даних про діяльністькористувачана веб-сайті.Ці дані збираються в анонімній формі і лише в статистичних
цілях.

Активний

Функціональні файли cookie
Функціональні файлиcookieдозволяють запам'ятовувати певні користувацькі налаштування, такі як ваша
мова або країна походження, визнаючи користувача, який повертається на сайт. Ці файлиcookieне
збирають дані, які дозволяють ідентифікувати користувача, а вся інформація збирається в анонімній
формі.

Активний

Профільні файли cookie

Файлиcookie, щопризначені для створення профілів користувачів. Вони використовуються для
надсилання рекламних повідомлень у режимі онлайн під час перегляду веб-сторінок.

Активний

