Herbalife Nutrition internetda Global Maxfiylik Siyosati
Soʻnggi tahriri: 30-iyun 2020-yil
Ushbu Herbalife Nutrition Maxfiylik siyosati (keyingi oʻrinlarda “Siyosat” deb
yuritiladi) Herbalife International of America, Inc. kompaniyasiga va uning
ushbu Siyosat bilan bogʻliq va unga tayanib ish koʻradigan butun dunyo
boʻylab shuʼba va affillangan tashkilotlariga qoʻllaniladi. Ushbu Siyosat
Herbalife tomonidan ushbu Maxfiylik siyosati joylashtirilgan onlayn
maydonchalar va mobil dasturlari (“Saytlar”) orqali toʻplanadigan barcha
maʼlumotlarga nisbatan qoʻllaniladi. Ayrim Herbalife Nutrition veb-saytlari,
shuningdek, oʻzlarining mintaqaviy Internet-maxfiylik toʻgʻrisidagi
bildirishnomalariga havolalarni oʻz ichiga oladi, ularda mahalliy talablarga
muvofiq qoʻshimcha maʼlumot va oshkor qilish boʻlishi mumkin. Ushbu Siyosat
Herbalife Nutrition tomonidan avtonom rejimda toʻplangan maʼlumotlarga ham
tegishli. Agar boshqa qoida koʻrsatilmagan boʻlsa, ushbu Siyosat Herbalife
Nutrition mustaqil distribyutori (“Distribyutor” yoki “Herbalife Distribyutori”)
tomonidan toʻgʻridan-toʻgʻri sizdan yoki Herbalife Nutritiondan boshqa
manbalardan olingan maʼlumotlarni toʻplash yoki ulardan foydalanishga,
basharti ular Herbalife Nutrition kompaniyasi tomonidan uzatilmasa va
saqlanmasa, tatbiq etilmaydi.
Ushbu Maxfiylik siyosatining maqsadi - biz qanday maʼlumotlarni toʻplashimiz,
ulardan qanday foydalanishimiz, ular kimga berilishi mumkinligi, bunday
maʼlumotlarni yigʻish, ishlatish va uzatish bilan bogʻliq qanday choralar
koʻrishingiz mumkinligi haqida sizga maʼlumot berish, qanday qilib ularga
kirish va tuzatish kiritish usullari, shuningdek, ularni himoya qilish uchun
qanday xavfsizlik protseduralaridan foydalanishimiz toʻgʻrisida sizlarni
ogohlantirishdir.

1. Herbalife Nutrition qanday maʼlumotlarni toʻplaydi?
Herbalife Nutrition, toʻgʻridan-toʻgʻri yoki uning nomidan ish yuritadigan
uchinchi shaxslar orqali, faqat yigʻish maqsadi bilan bogʻliq boʻlgan shaxsiy
maʼlumotlarni toʻplaydi. Shaxsiy maʼlumotlarni har doim tegishli
yurisdiksiyadagi shaxsiy maʼlumotlarni toʻplashni tartibga soluvchi qonunlarga
muvofiq qonuniy va adolatli tarzda toʻplaymiz.
Siz bizga toʻgʻridan-toʻgʻri taqdim etadigan maʼlumotlar

Turli xil hollarda siz toʻgʻridan-toʻgʻri Herbalife Nutrition kompaniyasiga
familiyangiz, pochta manzilingiz, pochta manzilingiz, telefon raqamingiz,
elektron pochta manzilingiz, kredit kartangiz toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, bank va
biografik maʼlumotlarni (shu jumladan, tugʻilgan sanasi va oilaviy ahvol)
taqdim etishingiz mumkin. Masalan, siz Saytlardan foydalanganingizda yoki
Herbalife Distribyutor yoki Herbalife-ning imtiyozli hamkori (“imtiyozli hamkor”)
maqomini olganingizda bizga maʼlumot taqdim etishingiz mumkin. Agar siz
bizga soʻralgan maʼlumotlarni taqdim qilmasangiz, baʼzi hollarda biz siz
soʻragan xizmatni taqdim eta olmasligimiz mumkin.
Agar siz bizga boshqa shaxsning maʼlumotlarini oshkor qilsangiz, ushbu
maʼlumotlarni bizga oshkor qilish uchun ushbu shaxsning roziligini olishingiz
lozim.
Qurilmangiz va Saytlardan foydalanish toʻgʻrisida axborot
Biz baʼzi maʼlumotlarni avtomatik ravishda toʻplashimiz mumkin, masalan IP manzillar, brauzerning turi, Internet-provayder, saytga havola orqali
oʻtish/chiqish amalga oshirilgan sahifalar, operatsion tizim toʻgʻrisidagi,
sana/vaqt nishonlari, Saytda faoliyatingiz toʻgʻrisida maʼlumotlar (shu jumladan
siz koʻrgan Saytning tarkibi, sichqonchaning harakatlari, sichqonchani bosish,
tugmalarni bosish va siz koʻrgan maʼlumotlar) va/yoki tendensiyalarni tahlil
qilish, Saytlarni boshqarish, Saytlarning funksiyalari va tarkibini yaxshilash
uchun tashriflar haqidagi maʼlumotlar Shartlarimizga rioya etilishini
taʼminlanishi. Ushbu maʼlumotlarni toʻplash uchun biz cookiye-fayllar, vebmayoqlar, seansni takrorlash/ekranni yozib olish va quyidagi cookiye-fayllar
boʻlimida bayon etilgani kabi shunga oʻxshash texnologiyalar kabi standart
internet texnologiyalaridan foydalanamiz. Shuningdek, sizning joylashuvingiz
haqidagi aniq maʼlumotlarni, masalan, mobil qurilmangizning GPSkoordinatalarini, uyali aloqa minoralari va/yoki WiFi signallarini toʻplashimiz
mumkin. Ushbu maʼlumotlarga asoslanib, Herbalife Nutrition saytlar, sogʻliqni
saqlash klublari yoki Herbalife Nutrition boshqa mahsulot va xizmatlari bilan
oʻzaro aloqangizni shaxsiylashtirishi mumkin. Agar siz Herbalife Nutrition-dan
sizning joylashuvingiz haqidagi maʼlumotlarni toʻplashi va ishlatishini
xohlamasangiz, qurilmangizdagi joylashuvni aniqlash funksiyasini oʻchirib
qoʻyishingiz mumkin. Buni qanday amalga oshirilishini bilish uchun, iltimos,
qurilma ishlab chiqaruvchisining yoʻriqnomasini oʻrganib chiqing.
Boshqa manbalardan olingan maʼlumotlari
Biz siz haqingizda qoʻshimcha maʼlumotlarni ommaviy va tijorat uchun mavjud
boʻlgan manbalardan va boshqa uchinchi shaxslardan olishimiz mumkin.

Distribyutorlar sizning maʼlumotlaringizni Herbalife Nutrition ga uzatishlari
mumkin. Agar siz saytlar orqali Facebook, Google yoki Twitter kabi uchinchi
tomon xizmatlariga kirsangiz, biz ushbu saytlarga kirishingiz yoki boshqalar
bilan saytlardan foydalanishingiz haqida maʼlumot almashishingiz uchun biz
ushbu uchinchi tomon xizmatlaridan maʼlumotlarni toʻplashimiz mumkin. Biz
toʻplagan va olgan barcha maʼlumotlaringizni internetda ham, avtonom rejimda
ham birlashtira olamiz va ushbu Maxfiylik siyosatiga muvofiq foydalanamiz
yoki oshkor etamiz.
Sizga qanday maʼlumot taqdim etishingizga qarab, biz Distribyutorlarimizdan
siz toʻgʻringizdagi shaxsiy maʼlumotlarni quyidagi turlarini olishimiz mumkin:
ism, aloqa maʼlumotlari, toʻlov maʼlumotlari va sogʻliq toʻgʻrisida axborot
(jumladan, boʻy, vazn, tana massasi indeksi).

2. Herbalife Nutrition mening maʼlumotlarimdan
qanday foydalanadi?
Biz sizdan toʻplagan maʼlumotlarimizni turli maqsadlarda, jumladan, sizga
tovarlar, xizmatlar koʻrsatish va soʻrovlaringizni bajarish; tranzaksiyalaringizni
qayta ishlash va buyurtmalaringizni yetkazib berish; sizning hisobvaragʻingiz
yoki operatsiyalaringiz, siyosatimizdagi oʻzgarishlar va boshqa maʼmuriy
masalalar toʻgʻrisida maʼlumot berish, shuningdek sizning savollaringiz va
sharhlaringizga javob berish; reklama maʼlumotlari, tegishli kontent,
soʻrovnomalar, anketa va boshqa materiallar bilan taʼminlash uchun sizning
qiziqishlaringizni yaxshiroq tushunish; mahsulotlarimizni, xizmatlarimizni va
faoliyatimizni takomillashtirish; shuningdek, kompaniyamiz siyosati va
qoidalari va qonunlarga rioya qilish yoki bizga yoxud boshqa shaxslarga
taalluqli qonuniy huquqlarni, maxfiylik, mulk huquqini himoyalash, taʼminlash
sudda himoya qilish zarur deb hisoblasak ishlatamiz.
Shuningdek, biz ushbu maʼlumotlardan Herbalife Distribyutorlari tomonidan
amalga oshirilgan sotuvlarni tekshirish, Herbalife Distribyutorlariga bizning
tizimimizdagi xaridorlarni topish, tekshirish va ular bilan ishlashda yordam
berish va Herbalife Nutrition kompaniyasi tomonidan normativ-huquqiy
talablarni bajarishiga yordam berish uchun foydalanamiz. Ushbu maqsadda
Herbalife Nutrition kompaniyasi yoki uning vakolatli uchinchi shaxslari quyida
tavsiflangan turli xil aloqa usullari yordamida siz bilan bevosita bogʻlanishlari
mumkin.
Herbalife Nutrition shuningdek ushbu maʼlumotlardan Imtiyozli hamkor va
Distribyutorlar uchun dasturlarni qoʻllab-quvvatlash va Herbalife Sotish va

marketing rejasini tegishlicha bajarish uchun foydalanishi mumkin. Masalan,
imtiyozli hamkor maʼlumotlari shaxsiylashtirilgan mahsulot chegirmalarini
taqdim etish, hisoblash va kuzatish hamda maxsus aksiyalar toʻgʻrisida
maʼlumot berish uchun ishlatilishi mumkin. Herbalife Distribyutorlarining
maʼlumotlari chegirmalar, daromadlar va bonuslarni taqdim etish, hisoblash va
kuzatib borish, soliq organlariga toʻlovlarni amalga oshirish va daromadlar
toʻgʻrisida hisobot berish, oʻqitish va kompaniyaning amaldagi qonunlari va
siyosati, rejalari va shartnomalariga, jumladan, Distribyutor maqomini olish
uchun ariza distributsiya toʻgʻrisidagi Kelishuv rioya qilish uchun ishlatilishi
mumkin.
Biz maʼlumotlaringizni sizga xizmatlar koʻrsatish uchun zarur boʻlgan vaqt
davomida saqlashimiz mumkin; boshqa qonuniy biznes ehtiyojlari uchun,
masalan, sotish va marketing rejasini tegishlicha bajarish; normativ talablar va
qonuniy majburiyatlarga rioya qilish; nizolarni hal qilish va bizning
kelishuvlarimizga, jumladan, distributsiya toʻgʻrisidagi kelishuvga rioya qilish
uchun.

3. Herbalife Nutrition mening maʼlumotimni kim bilan
boʻlishadi?
Affillangan shaxslar va hamkorlar
Biz yuqorida keltirilgan 1-boʻlimda bayon etilgan har qanday shaxsiy
maʼlumotlarni affillangan shaxslarimizga (Herbalife Nutrition ni nazorat
qiladigan, uning tomonidan nazorat qilanadigan yoki umumiy nazorat ostida
boʻlgan kompaniyalar) va ayrim hamkorlarimizga yetkazishimiz mumkin.
Masalan, ushbu tashkilotlar sizning maʼlumotlaringizdan qiziqishlaringizni
prognoz qilishlari va sizga maxsus takliflar, aksiyalar, reklama va boshqa
materiallarni taqdim etishlari mumkin.
Xizmatlarni yetkazib beruvchilar
Yuqoridagi 1-boʻlimda tasvirlangan har qanday shaxsiy maʼlumotni bizning
nomimizdan ishlaydigan xizmatlarni yetkazib beruvchilarga topshirishimiz
mumkin. Ushbu tadbirlar qatoriga buyurtmalarni bajarish, joʻnatmalarni
yetkazib berish, elektron pochtani boshqarish, kredit kartalar bilan toʻlovlarni
qayta ishlash, mijozlarga xizmat koʻrsatish va bozorni oʻrganish kiradi.
Xizmatlarni yetkazib beruvchilar shaxsiy maʼlumotlaringizni Herbalife Nutrition
koʻrsatmalariga muvofiq qayta ishlashi lozim va shaxsiy maʼlumotlaringizni
boshqa maqsadlarda ishlatishi yoki oshkor etishi mumkin emas.

Herbalife mustaqil distribyutorlari
Agar siz Herbalife Distribyutori, imtiyozli hamkori yoki mijoz boʻlsangiz, biz
sizning maʼlumotlaringizni boshqa Herbalife distribyutorlari bilan, jumladan,
distribyutor tashkiloti hisobotining bir qismi sifatida maʼlumotlarni (ism, aloqa
maʼlumotlari, daraja yoki unvon va sotuv hajmlari toʻgʻrisida statistik
maʼlumotlar) quyi Herbalife Distribyutori tashkilotining imtiyozli hamkorlari
bilan baham koʻrishimiz mumkin. (quyi tashkilot ushbu Distribyutor tomonidan
shaxsan homiylik qilingan barcha distribyutorlar va imtiyozli sheriklardan va
oʻz navbatida, quyi oqimdagi distribyutorlar tomonidan homiylik qilingan
boshqa barcha shaxslardan iborat). Agar Distribyutor tashkiloti hisobotida
Qoʻshma Shtatlar tashqarisidagi shaxslarning maʼlumotlari mavjud boʻlsa, biz
amaldagi qonunchilikka muvofiq maʼlumotlarni himoya qilish boʻyicha tegishli
choralarni koʻramiz. Distribyutorlarni Herbalife Nutrition biznesini yana-da
rivojlantirishda, shu jumladan marketing vositalari va platformalarida
foydalanish uchun faqatgina Distribyutorlarni qoʻllab-quvvatlash maqsadida
Distribyutor tashkilotining hisobotlari qatʼiy maxfiylikda taqdim etiladi.
Sizga tovar va xizmatlarni taklif qilish va taqdim etish uchun biz sizning
maʼlumotlaringizni distribyutorlar bilan baham koʻrishimiz mumkin va ushbu
distribyutorlar sizning maxfiylik siyosatida tavsiflanganidek, sizning
maʼlumotlaringizni boshqalar bilan baham koʻrishlari mumkin. Masalan, baʼzi
bir Saytlarimizdan foydalansangiz, masalan GoHerbalife.com va vazn
yoʻqotish boʻyicha saytimiz (Weight Loss Challenge, herbalifewlc.com),
maʼlumotlaringiz ushbu saytlarga xizmat koʻrsatadigan bir yoki bir nechta
Distribyutorlarga oʻtkazilishi mumkin. Xuddi shunday, agar Sogʻlom hayot tarzi
klubiga aʼzosi boʻlsangiz, biz Sogʻlom hayot tarzi klubida ishlaydigan har
qanday Distribyutorga maʼlumotlaringizni berishimiz mumkin. Shuningdek, biz
maʼlumotlaringizni Distribyutorlarga uzatishimiz mumkin, shunda ular sizga
koʻproq shaxmingizga moslashtirilgan mahsulotlar, masalan, sizga mos
keladigan mahsulotlar va xizmatlar boʻyicha tavsiyalar berishadi.
Maʼlumotlaringizni olgan Herbalife distribyutorlari tarqatish shartnomasi
shartlari va uning maxfiyligi va maʼlumotlarni himoya qilish qoidalariga rioya
qilishlari shart. Ushbu Distribyutorlarning baʼzilari sizning mamlakatingiz bilan
bir xil yoki oʻxshash maxfiylikni himoya qilishni taʼminlamaydigan
mamlakatlarda joylashgan boʻlishi mumkin.
Agar siz Sogʻlom turmush tarzi klubini boshqarsangiz, biz ushbu klub
joylashgan joyni imtiyozli hamkorlar, mijozlar va boshqa Herbalife
distribyutorlari bilan boʻlishishimiz mumkin.
Axborotni qonun hujjatlariga muvofiq oshkor qilish

Shuningdek, biz sizning maʼlumotlaringizni qonunga muvofiq oshkor qilishimiz
mumkin, masalan, sudga chaqiruv, sud protsedurasi yoki shunga oʻxshash
sud jarayoni doirasida, jumladan, vakolatli uchinchi tomon auditorlariga; yoki
biz oʻz huquqlarimizni himoya qilish, oʻzingizning yoki boshqalarning
xavfsizligini himoya qilish, firibgarlikni tekshirish yoki oldini olish yoki hukumat
talabiga javob berish uchun oshkor qilish zarurligini vijdonan taxmin qilamiz.
Ishbilarmonlik faoliyatida oʻzgarishlar
Herbalife Nutrition aktivlarni birlashtirish, sotib olish, sotish yoki topshirishda
yoki ehtimoli kam bankrotliklik holatida boʻlsa, maʼlumotlaringizni uzatishimiz
mumkin.
Roziligingiz bilan boshqa tomonlarga oʻtkazish
Ushbu Maxfiylik siyosatida tavsiflangan maʼlumotlarni uzatish holatlaridan
tashqari, biz maʼlumotlaringizni yigʻish paytida yoki roziligingiz yoki
koʻrsatmalaringizga binoan sizga yetkazilgan boshqa har qanday maqsadlar
uchun maʼlumotlaringizni uchinchi shaxslarga topshirishimiz mumkin.

4. Herbalife Nutrition men bilan bogʻlanish uchun
qanday aloqa kanallaridan foydalanadi?
Herbalife Nutrition kompaniyasi siz bilan muntazam ravishda elektron pochta,
pochta, telefon, matnli xabar yoki boshqa vositalar orqali bogʻlanib,
soʻraladigan mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etish va/yoki sizning Herbalife
biznesingiz bilan bogʻliq masalalar (agar siz Distribyutor boʻlsangiz) boʻyicha
bogʻlanishi mumkin. Herbalife Nutrition kompaniyasi siz bilan muntazam
ravishda elektron pochta, pochta, telefon, SMS yoki boshqa usullar bilan
bogʻlanib, Xaridorlarga sotilishini tekshirish uchun murojaat qilishi mumkin
(agar siz Xaridor boʻlsangiz).
Bundan tashqari, siz vaqti-vaqti bilan yuqorida tavsiflangan turli xil aloqa
kanallari orqali Herbalife Nutrition va Herbalife Oilaviy jamgʻarmasi faoliyati,
mahsulotlari, xizmatlari va maxsus takliflari toʻgʻrisida maʼlumot olishingiz
mumkin. Herbalife distribyutorlari va imtiyozli hamkorlari MyHerbalife obuna
sozlamalaringizda maʼlum aloqa kanallarini boshqarishi mumkin. Shu bilan bir
qatorda, ushbu aloqa kanallarini boshqarish uchun siz xabardagi
koʻrsatmalarga amal qilishingiz yoki 866-866-4744 raqamlari orqali biz bilan
bogʻlanishingiz mumkin.

5. Shaxsiy maʼlumotlarim himoyalanganmi?
Biz toʻplagan shaxsiy maʼlumotlarimiz aniq, dolzarb va xavfsiz boʻlishini
taʼminlash uchun tegishli choralarni koʻramiz. Shaxsiy maʼlumotlaringizni
Internet orqali uzatishda ularni himoya qilishga intilayotgan boʻlsak-da, biz
uning toʻliq xavfsizligini kafolatlay olmaymiz yoki taʼminlay olmaymiz, chunki
bu texnik jihatdan imkonsizdir.

6. Maʼlumotlarimga qanday kirishim va ularni
toʻgʻrilashim mumkin?
Herbalife Nutrition maʼlumotlaringizdan foydalanishni nazorat qilish
huquqingizni hurmat qiladi. Ayrim hollarda, baʼzi maʼlumotlarni tekshirish va
yangilash uchun bizning saytlarimizdan biriga yoki bir nechtasiga tashrif
buyurishingiz mumkin (masalan, MyHerbalife veb-saytidagi Distribyutor yoki
imtiyozli hamkorning roʻyxat yozuvining baʼzi tafsilotlari). Soʻrov boʻyicha sizga
olingan maʼlumotlarni saqlashimiz yoki qayta ishlashimiz toʻgʻrisida maʼlumot
beramiz. Siz notoʻgʻri yoki toʻliq boʻlmagan shaxsiy maʼlumotlarni oʻzgartirish
yoki yangilash, shuningdek shaxsiy maʼlumotlaringizni oʻchirishni yoki ulardan
foydalanishni toʻxtatishni talab qilish huquqiga egasiz. Muayyan sharoitlarda
biz soʻrovingizni bajara olmasligimiz mumkin, masalan, agar u bizning qonuniy
majburiyatlarimizga zid boʻlsa yoki huquqiy muammolarni tugʻdirsa, sizning
shaxsingizni tasdiqlay olmasak yoki soʻrovni bajarish nomutanosib xarajat yoki
kuch sarflashga olib kelganda, ammo har qanday holatda ham sizning
soʻrovingizga oqilona vaqt ichida javob beramiz va rad etish sababini
keltiramiz. Soʻrovga standart javob berish vaqti 30 kun. Shaxsiy maʼlumotlar
uchun soʻrov yuborish uchun, iltimos, quyidagi maʼlumotlar yordamida biz
bilan onlayn yoki boshqa aloqa vositalari orqali bogʻlaning.

7. Maʼlumotlarni xalqaro uzatish
Saytlar AQSHda joylashgan. Shuni yodda tutingki, siz bizga bergan yoki
Saytlardan foydalanishingiz natijasida biz olgan maʼlumotlar sizning
mamlakatingizda toʻplanishi va keyinchalik amaldagi qonunchilikka muvofiq
boshqa davlatga oʻtkazilishi mumkin. Saytlardan foydalanish ushbu Siyosatda
koʻrsatilgan maʼlumotlarni qayta ishlashga roziligingizni anglatadi.

8. Bolalar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar

Saytlar keng auditoriya uchun maʼlumotni oʻz ichiga oladi va 13 yoshgacha
boʻlgan bolalarga yoʻnaltirilmaydi. 13 yoshgacha boʻlgan bolalarning shaxsiy
maʼlumotlarini, agar qonunda ruxsat etilmagan boʻlsa, biz bila turib
toʻplamaymiz, foydalanmaymiz yoki tarqatmaymiz. Agar biz farzandingizning
shaxsiy maʼlumotlarini Saytlarda toʻpladik deb hisoblasangiz, iltimos, biz
bilan privacy@herbalife.com elektron manzili orqali bogʻlaning va agar biz
qonun bilan talab qilingan boʻlsa, maʼlumotlarni bizning yozuvlarimizdan olib
tashlash uchun oqilona harakatlarni amalga oshiramiz.

9. cookie fayllari va kuzatib borish
Herbalife Nutrition, shuningdek bizning saytlarimizdagi tarkib va boshqa
xususiyatlarni taqdim etuvchi baʼzi bir uchinchi tomonlar cookie -fayllardan,
veb-mayoqlardan, sessiyalarni takrorlash/yekranga yozib olishdan va boshqa
shunga oʻxshash texnologiyalardan turli maqsadlarda foydalanadilar, shu
jumladan trendlarni tahlil qilish, veb-boshqaruv veb-sayti, kuzatuv. Saytlarda
foydalanuvchilarning harakatlanishi va foydalanuvchilarimiz toʻgʻrisida umumiy
demografik maʼlumotlarni toʻplash.
cookie fayllari –kompyuteringizning qattiq diskida saqlanadigan
maʼlumotlarning kichik qismlari. cookie fayllari yordamida qurilmangizga
cookiye cookie fayllarni joylashtirgan kishi uni turli xil veb-saytlar, xizmatlar va
qurilmalardan foydalanishda, shuningdek har xil koʻrib chiqish seanslarida
taniy oladi. Masalan, biz saytlarni qayta koʻrib chiqishda cookie fayllardan
foydalanuvchi bilan ishlash tajribasini yaxshilash uchun foydalanamiz.
Saytlarda cookie fayllardan foydalanishga uchinchi tomonlarga ruxsat
berishimiz mumkin, ammo biz uchinchi tomon cookie fayllaridan foydalanish
yoki ularning mazmuni ustidan nazoratimiz yoʻq. Veb-brauzerlarda koʻpincha
barcha cookie fayllarni qabul qilish, barcha cookie fayllardan voz kechish yoki
cookie fayllari toʻgʻrisida xabarnoma yuborishni tanlash imkoniyati mavjud.
Agar cookie fayllardan foydalanishdan voz kechishni tanlasangiz, iltimos,
Saytlarning xususiyatlari va funksiyalaridan toʻliq foydalana olmasligingizni
unutmang. cookie fayllar va ularni boshqarish haqida qoʻshimcha maʼlumot
olish uchun http://www.allaboutcookies.org/ saytiga tashrif buyuring.
Veb-mayoqlar va shunga oʻxshash texnologiyalar - bu veb-sahifalar, reklama
va elektron pochta xabarlariga joylashtirilgan kichik kodlar, ular uchinchi
shaxslar bilan aloqa qilishadi. Biz veb-mayoqlardan foydalanamiz, masalan,
maʼlum bir veb-sahifaga tashrif buyurgan foydalanuvchilar sonini hisoblash,
cookie fayllar bilan maʼlumotlarni yetkazib berish yoki almashtirish va
foydalanish tartibini aniqlash uchun. Shuningdek, elektron pochta xabarlariga

veb-mayoqlarni kiritishimiz mumkin, ular orqali xabarlar ochilganmi, qabul
qilinganmi yoki yoʻnaltirilganmi, buni tushunishimiz mumkin.
Yuqorida tavsiflangan cookie fayllar bilan ishlashi mumkin boʻlgan mahalliy
umumiy obyektlar (“flash cookie” fayllari deb ham ataladi), HTML5 mahalliy
xotira va ichki ssenariylar kabi boshqa mahalliy saqlash va internet
texnologiyalari mavjud. Iltimos, ushbu texnologiyalar cookie fayllardan farq
qiladi va siz ularni standart brauzer vositalari va sozlamalari yordamida
boshqarolmaysiz. flash cookie fayllarni boshqarish boʻyicha maʼlumot
uchun www.adobe.com/privacy.html saytiga oʻting. Adobe analitikasi
toʻgʻrisida koʻproq bilish va undan voz kechish
uchun www.adobe.com/privacy.html saytiga oʻting.
Sogʻliqni saqlash klublarida qoʻshimcha tajribalarini taqdim etish uchun biz
Bluetooth mayoq texnologiyasidan foydalanishimiz mumkin. Bluetooth
yoqilgan mobil qurilmalar signalni mayoq oraligʻida qabul qilishi mumkin.
Ogohlantirishlar faqat foydalanuvchi Bluetooth ni yoqganda, Herbalife
Nutrition mobil dasturini oʻrnatganida va push-bildirishnomalarni yoqqanida
boshlanadi. Mayoq xususiyati sizga xabarnomalar olish, mijozlarning
joylashgan joylarini belgilash va toʻlovlarni amalga oshirish imkonini beradi.
Ilova sozlamalarida mayoq funksiyasini oʻchirib qoʻyish mumkin.

10. Kuzatishni oʻchirib qoʻyish haqidagi soʻrovlar
Baʼzi veb-brauzerlar kuzatishga soʻrovlarini yuborishga imkon beradi. Hozirda
biz kuzatishni rad etish haqidagi talablarni eʼtiborsiz qoldirmoqdamiz, chunki
bunday soʻrovlar qabul qilinganda veb-saytlarning qanday ishlashini tartibga
soluvchi amaldagi sanoat standarti mavjud emas. Biz doimo yangi
texnologiyalarni oʻrganmoqdamiz va standartni qachonkim yaratilgan taqdirda
uni qabul qilishimiz mumkin.

11. Internetda reklama
Biz veb-saytimizda reklama joylashtirishimiz va boshqa veb-saytlarda
mahsulotimiz va xizmatlarimiz reklamalarini boshqarish uchun uchinchi
tomonlar bilan ishlashimiz mumkin, jumladan, saytlarimizda va boshqa
saytlarda siz haqingizda maʼlumot toʻplaydigan, sizning qiziqishlaringiz,
afzalliklaringiz va xususiyatlaringizni hisobga olgan holda saytlarda va boshqa
maydonchalarda reklama taqdim etadigan ishbilarmon hamkorlar, reklama
tarmoqlari va boshqa reklama xizmatlarini yetkazib beruvchilar bilan
ishlashimiz mumkin. Cookie fayllari yoki shunga oʻxshash boshqa

texnologiyalar sizning qiziqishlaringiz va Internetdagi faoliyatingiz asosida
reklama berish uchun ishlatilishi mumkin. Biz uchinchi tomonlarning maxfiylik
siyosati uchun javobgar emasmiz va ushbu uchinchi shaxslar tomonidan
maʼlumotlarni qayta ishlash ushbu Siyosatga boʻysunmaydi.
Baʼzi uchinchi shaxslar bizning saytlarimiz va boshqa saytlarda, shu jumladan
brauzerlarda va qurilmalarda qiziqish asosida reklama qilish uchun Saytlarimiz
foydalanuvchilari haqida maʼlumot toʻplashadi. Ushbu uchinchi shaxslar
saytlarimizda toʻplangan maʼlumotlardan sizning qiziqishlaringizni prognoz
qilish va Internet orqali (bizdan va boshqa kompaniyalardan) reklama berish
uchun foydalanishlari mumkin. Ushbu uchinchi tomonlarning baʼzilari
isteʼmolchilarga maqsadli reklama olishni rad etishlariga imkon berish uchun
moʻljallangan taniqli sanoat dasturlarida ishtirok etishlari mumkin. Mobil
ilovalar va veb-saytlardan foydalanishdagi farqlar tufayli siz mobil ilovalardagi
maqsadli reklamalarni oʻchirib qoʻyish uchun qoʻshimcha choralar koʻrishingiz
lozim boʻlishi mumkin. Koʻpgina mobil qurilmalarda siz mobil ilovalar yoki
mobil qurilmalar sozlamalari yordamida mobil ilovalardagi maqsadli
reklamalardan voz kechishingiz mumkin. Qoʻshimcha maʼlumot olish uchun
mobil qurilmangiz sozlamalarini koʻrib chiqing. Shuningdek, bizning
ilovalarimizni mobil qurilmangizda yoki dastur doʻkonida standart oʻchirish
jarayonidan foydalanib oʻchirib tashlashingiz mumkin.
Digital Advertising Alliance ili Network Advertising Initiative reklama dasturidan
voz kechish dasturlarida ishtirok etadigan kompaniyalar brauzerlari va
qurilmalaridagi qiziqishlarga asoslangan reklamalarni oʻchirib qoʻyish uchun
Network Advertising Initiative (//www.networkadvertising.org/choices/) va
Digital Advertising Alliance (//www.aboutads.info/choices/) tomonidan
boshqariladigan veb-saytlarga tashrif buyuring. Shuningdek, siz oʻzingizning
mobil ilovangiz yoki mobil qurilmangiz sozlamalari orqali qiziqishlarga
asoslangan reklamalardan voz kechishingiz mumkin, ammo reklamadan voz
kechish faqat bekor qilingan paytda foydalanadigan brauzer yoki qurilmaga
tegishli boʻladi, shuning uchun agar siz oʻchirib qoʻysangiz qiziqishlarga
asoslangan reklama uchun barcha qurilmalarning oʻzaro havolali
bogʻlanishlari, siz foydalanadigan har bir brauzer yoki qurilmadagi
reklamalardan alohida voz kechishingiz lozim boʻladi. Mahalliy tillarda
qoʻshimcha maʼlumot olish uchun www.youronlinechoices.com/ saytiga tashrif
buyuring. Eʼtibor qiling, sohada qabul qilingan reklamadan voz kechish
tartibotidan foydalangan boʻlsangiz ham, baribir umumiy tusdagi reklamani
olaverasiz va saytlarimizning ayrim xususiyatlaridan foydalanishingiz mumkin
boʻlmaydi.

12. Onlayn forumlar
Saytlarda hamjamiyatning jamoat forumlari mavjud boʻlishi mumkin. Eʼtibor
qiling, saytning ushbu boʻlimlarida siz taqdim etgan har qanday maʼlumot
hammaga maʼlum boʻlib, uni oʻqish, toʻplash va unga kirish huquqiga ega
boʻlganlar foydalanishi mumkin. Shaxsiy maʼlumotlaringizni ushbu forumlardan
olib tashlashni soʻrash uchun, iltimos, bizga elektron pochta
orqali privacy@herbalife.com manziliga xat yuboring. Baʼzi hollarda biz sizning
shaxsiy maʼlumotlaringizni oʻchira olmasligimiz mumkin.

13. Uchinchi tomon havolalari
Saytlarda biz nazorat qilmaydigan uchinchi shaxslar tomonidan
boshqariladigan va xizmat koʻrsatiladigan veb-saytlarga havolalar boʻlishi
mumkin. Siz uchinchi tomon veb-saytlariga taqdim etgan har qanday maʼlumot
tegishli veb-saytning maxfiylik siyosati bilan tartibga solinadi va biz uchinchi
tomon veb-saytlari operatorlariga maʼlumot berishdan oldin uni koʻrib
chiqishingizni tavsiya qilamiz. Uchinchi tomon veb-saytlarining tarkibi,
harakatlari yoki qoidalari uchun biz javobgar emasmiz. Bizning saytlarga
uchinchi tomon veb-saytlariga havolalarni kiritish hech qanday tarzda bunday
veb-saytlarning mazmuni, harakatlari yoki qoidalarini tasdiqlashni
anglatmaydi.

14. Uchinchi tomon funksiyalari
Saytlarning ayrim xususiyatlari Herbalife-ga aloqasi boʻlmagan uchinchi
shaxslar tomonidan taqdim etilishi mumkin. Ushbu tashkilotlar Saytlardan
foydalanishingiz, shu jumladan cookiye-fayllar, veb-mayoqlar va shunga
oʻxshash texnologiyalardan foydalanish toʻgʻrisida baʼzi maʼlumotlarni toʻplashi
yoki olishlari mumkin. Herbalife ushbu tashkilotlarning maxfiylik siyosati uchun
javobgar emas.
Agar saytlar orqali Facebook, Google yoki Twitter kabi uchinchi tomon
xizmatlariga kirsangiz, ushbu uchinchi tomon xizmatlari siz haqingizdagi
maʼlumotlarni, shu jumladan Saytdagi faoliyatingiz haqida maʼlumotlarni
toʻplashi mumkin, Saytlarga kirishishingizga imkon berish yoki ulardan
foydalanishingiz toʻgʻrisida boshqa kishilarga xabar berish uchun. Bundan
tashqari, oʻzlarining maxfiylik siyosatiga binoan Saytdan foydalanishingiz
haqida boshqa servislardan foydalanuvchi tanishlaringizni xabardor qilishlari
mumkin.

15. Ushbu Siyosatga kiritilgan oʻzgartirishlar
Ushbu Maxfiylik siyosati oxirgi marta Siyosat boshida koʻrsatilgan sanada
yangilangan. Herbalife Nutrition ushbu Maxfiylik siyosatini istalgan vaqtda
oʻzgartirish huquqini oʻzida saqlab qoladi. Agar jiddiy oʻzgarishlarni amalga
oshirishga qaror qilsak, bu toʻgʻrida ular kuchga kirgunga qadar ushbu
sahifada xabarnoma joylashtiramiz. Saytlardan keyingi foydalanishingiz ushbu
oʻzgarishlarni qabul qilganingiz hisoblanadi. Oxirgi oʻzgarishlardan xabardor
boʻlib turish uchun vaqti-vaqti bilan ushbu Maxfiylik siyosatini koʻrib chiqish
tavsiya etiladi. Ushbu Maxfiylik siyosatiga oʻzgartirishlar kiritilganidan keyin
Saytlardan foydalangan holda, siz ushbu barcha oʻzgarishlarga rozilik
bildirasiz.

16. Savollarim boʻlsa nima qilaman?
Herbalife Nutrition sizning maxfiyligingizni taʼminlashga jiddiy eʼtibor beradi.
Agar sizda savollar yoki sharhlar boʻlsa, biz bilan quyidagi yoʻllar bilan
bogʻlanishingiz mumkin: pochta manzili: 800 West Olympic Blvd., Suite 406,
Los Angeles, California 90015 (Attn: Privacy Dept.); elektron pochta
manzili: privacy@herbalife.com; telefon: 866-866-4744.

Oʻzbekiston uchun qoʻshimcha maxfiylik siyosati
Agar Oʻzbekistondagi Saytlarga tashrif buyurgan boʻlsangiz yoki boshqa
tarzda Oʻzbekistonda shaxsiy maʼlumotlaringizni taqdim qilsangiz, yuqorida
keltirilgan Herbalife ning internetdagi Global maxfiylik siyosatida keltirilgan
tegishli boʻlimlarga qoʻshimcha ravishda sizning shaxsiy maʼlumotlaringizni
qayta ishlashga nisbatan Oʻzbekiston uchun quyidagi qoidalar (“Oʻzbekiston
uchun qoʻshimcha kelishuv”) qoʻllaniladi. Yuqoridagi tegishli boʻlimlar va ushbu
Oʻzbekiston uchun qoʻshimcha shartnomaning qoidalari oʻrtasida ziddiyat
yuzaga kelgan taqdirda, Oʻzbekiston uchun qoʻshimcha kelishuvning qoidalari
amal qiladi. Siyosat ham, ushbu Oʻzbekiston uchun qoʻshimcha kelishuv ham
Oʻzbekistonning amaldagi qonunlari bilan tartibga solinadi.
Bizning Saytlarimizga kirish, ulardan foydalanish yoki foydalanishda davom
etish orqali siz ushbu Siyosat va Oʻzbekiston uchun Qoʻshimcha kelishuvning
shartlari va qoidalariga rioya qilishga rozilik bildirasiz, shuningdek shaxsiy
maʼlumotlaringizni ushbu Siyosat shartlari va qoidalariga muvofiq qayta
ishlashga rozilik bildirasiz. Agar ushbu hujjatda koʻrsatilgan shartlarga rozi
boʻlmasangiz yoki shaxsiy maʼlumotlaringizni qanday yigʻishimiz va qayta

ishlashimizga rozi boʻlmasangiz, bizning saytlarimizdan foydalanmang yoki
ularga kirmang.
Oʻz roziligingizni qaytarib olish toʻgʻrisida bizga yozma ravishda har qanday
vaqtda xabar yuborishingiz mumkin, shundan soʻng biz sizning roziligingiz
qaytarib olinishi kontrakt yoki qonunchilikdagi huquq va majburiyatlarimizni
buzmasa, biz tegishli vaqt ichida shaxsiy maʼlumotlaringizni qayta ishlashni
toʻxtatishimiz lozim.
Shaxsiy maʼlumotlaringizni qayta ishlashga roziligingizni taqdim etishdan bosh
tortganingizda va bekor qilganingizda, biz oʻz ixtiyorimiz bilan istalgan vaqtda
Saytlarimizdan foydalanishni darhol toʻxtatib qoʻyish va/yoki bekor qilish
huquqiga egamiz.

Maʼlumot uzatish
Siyosatda koʻrsatilgan subyektlardan tashqari, biz sizning shaxsiy
maʼlumotlaringizni, ushbu Siyosatning 1-qismida aytib oʻtilganidek, xodimlar,
professional maslahatchilar, agentlar va bizning shoʻba korxonalarimiz va
uyushgan yoki bogʻliq kompaniyalar vakillariga yetkazishimiz mumkin.
Maʼlumotlar roʻyxatiga kiritilmagan har qanday shaxsga (masalan, filiallar yoki
tegishli kompaniyalar, dilerlar, agentliklar va ushbu kompaniyalarning
birortasining litsenziatlari) oshkor qilingan taqdirda, sizga bu haqda 3 kun
ichida xabar beriladi.

Maʼlumotlarga kirish va ularni tuzatish
Shaxsiy maʼlumotlaringizga kirishni soʻrash huquqiga egasiz. Shaxsiy
maʼlumotlaringizni qayta ishlash sizni jiddiy asossiz zarar yetkazishi yoki
tashvishga solishi yoki shunga olib kelishi mumkin boʻlsa, shaxsiy
maʼlumotlaringizni qayta ishlashni toʻxtatish toʻgʻrisida yozma ravishda soʻrov
yuborishingiz mumkin, basharti shaxsiy maʼlumotlaringizni avvalgi roziligingiz
asosida qayta ishlamagan boʻlsak. Biz soʻrovingizni bajarganimiz yoki
koʻrsatilgan sabablarga koʻra bajara olmaganimiz toʻgʻrisida yozma
soʻrovingizga qabul qilingan kundan boshlab 10 kun ichida yozma ravishda
javob beramiz.

Xalqaro maʼlumotlarni uzatish

Maʼlumotlaringizni Oʻzbekistondan tashqariga oʻtkazishga rozilik bildirasiz,
bundan tashqari siz bilan shartnoma tuzish uchun maʼlumotlaringizni
Oʻzbekistondan tashqariga uzatish talab qilinishi mumkin.

