Політика використання файлів cookie
Щоб наш сайт працював належним чином і забезпечував кращий сервіс для відвідувачів сайту, ми
розміщуємо на вашому пристрої невеликі файли даних, які називаються файлами cookie, і ця Політика
пояснює, що таке файли cookie, як ми їх використовуємо, а також ваше право відмовитися від файлів
cookie.
Файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію на вашому комп'ютері,
мобільному телефоні або іншому пристрої. Вони дозволяють організації, що помістила файл cookie на
ваш пристрій, ідентифікувати ваш пристрій або обліковий запис на різних веб-сайтах, пристроях та під
час роботи з браузером.
Файли cookie виконують багато корисних завдань:
• вони можуть запам'ятовувати ваші дані, позбавляючи вас необхідності вводити їх знову при кожному
відвідуванні сайту;
• допомагають нам зрозуміти, які розділи нашого сайту є найбільш популярними, оскільки вони
дозволяють нам побачити, до яких сторінок та функцій звертаються відвідувачі та скільки часу вони
проводять на сторінках. Вивчення такої інформації допомагає нам адаптувати сайт до вимог та
уподобань клієнтів;
• допомагають пропонувати вміст сайту, що відповідає вашим інтересам, завдяки збору інформації про
ваше використання самого сайту, а також інших веб-сайтів і додатків.
Ми використовуємо або можемо використовувати файли cookie з метою визначення постійних
відвідувачів, типу контенту та веб-сайтів, які зацікавили користувача нашого сайту, тривалість часу,
проведеного кожним користувачем у будь-якій частині сайту, а також конкретні функціональні
можливості, які користувачі використовували, в якій країні вони знаходяться, користуючись сайтом, або
про те, як користувач взаємодіє з нашим контентом.
У роботі сайту ми використовуємо:
- файли cookie сеансу – тимчасові текстові файли, які використовуються для того, щоб запам'ятати вас
під час вашого відвідування сайту та зникаючих після закриття браузера;
- постійні файли cookie - текстові файли, які використовуються для запам'ятовування ваших уподобань
на сайті і залишаються на вашому комп'ютері або мобільному пристрої після закриття браузера, що
дозволяє не вводити повторно дані доступу при наступному відвідуванні сайту.
Більшість браузерів підтримують файли cookie, однак користувачі можуть налаштувати свої браузери
для відхилення певних або конкретних файлів cookie, а також видалити cookie у будь-який час.
Виконуючи доступ до сайту через веб-браузер, ви можете налаштувати браузер так, щоб він приймав
усі файли cookie, відхиляв усі файли cookie або повідомляв вас про кожну відправку cookie. Всі
браузери різні, тому інформацію про те, як змінити налаштування, пов'язані з файлами cookie, див. у
меню "Довідка" свого браузера. Операційна система пристрою може передбачати додаткові елементи
керування файлами cookie. Зверніть увагу, що робота деяких служб і сайтів передбачає використання
файлів cookie, тому вимкнувши їх, ви не зможете користуватися цими службами або сайтами.
Погоджуючись із використанням файлів cookie при першому відвідуванні нашого сайту, відповідно до
цієї Політики, ви надаєте нам дозвіл на використання файлів cookie при кожному вашому наступному
візиті.
Ми можемо час від часу в односторонньому порядку оновлювати політику використання файлів cookie.
Продовжуючи користуватися сайтом після опублікування змін, ви погоджуєтесь з новою редакцією
Політики. Якщо ви не погоджуєтесь із змінами, вам слід негайно припинити використання сайту.

