СПОВІЩЕННЯ ПРО ФАЙЛИ COOKIE http://vyhravai.com.ua/
У цьому повідомленні Ви знайдете інформацію про файли cookies, що ми робимо з файли cookies,
які файли cookies можуть встановлюватись під час відвідування веб-сайту http://vyhravai.com.ua/ і
як відхилити встановлення або видалити ці файли cookies.
Що таке Cookies?
"Cookies" — це файли даних, які веб-сайт надсилає на ваш комп'ютер під час перегляду сайту. Ці
файли даних містять інформацію, яка дозволяє нашому сайту запам'ятовувати важливу
інформацію, яка зробить Ваше використання сайту ефективнішим і кориснішим для Вас. Наші
сайти використовують сookies для різних цілей. Ми використовуємо технології сookie та IP-адреси
для отримання не персональної інформації від відвідувачів, а також для забезпечення
зареєстрованих відвідувачів найкращим персоналізованим досвідом використання сайтів.
Як ми використовуємо сookies?
Відвідувачі наших сайтів використовують різні веб-оглядачі та різні комп'ютери. Щоб
максимально спростити Ваше відвідування сайту за допомогою технології, яку Ви використовуєте,
ми автоматично відстежуємо використовувані відвідувачем тип веб-оглядача (наприклад, Internet
Explorer), операційної системи (наприклад, Windows, MacOS) і доменне ім'я Інтернет-провайдера.
Ми також відстежуємо загальну кількість відвідувачів нашого сайту у сукупності, що надає нам
можливість оновлювати та поліпшувати наш сайт; під час цього процесу інформація, що дозволяє
ідентифікувати особу, не збирається. Ці дані повідомляють нам, що більшість відвідувачів надає
перевагу певним функціям або областям перед іншими, і це дозволяє нам робити наш сайт
оригінальним і цікавим для більшості наших відвідувачів. Ми також використовуємо сookies, щоб
запобігти використанню дітьми певних областей і функціоналу, що призначені лише для дорослих
або підлітків.
Як ми використовуємо сookies для персоналізації вашого досвіду на наших сайтах?
Технологія сookies допомагає нам надавати контент, в якому зацікавлений конкретний відвідувач,
а також дозволяє нам спрощувати замовлення продуктів, приєднання до участі та участь у
розіграшах і конкурсах для наших відвідувачів та пропонувати їм інший функціонал на нашому
сайті. Сайти, які здійснюють електронну торгівлю, використовують сookies, щоб запам'ятовувати
та обробляти елементи у кошику для покупок. У дозволених законодавством межах, ми можемо
пов'язувати інформацію про особу із файлом cookies.
Ми використовуємо різні типи файлів сookies.
Використовувані нами файли сookies базуються на правилах Міжнародної Торгової Палати для
категорій файлів сookies: строго необхідні, експлуатаційні, функціональні та цільові.
«Строго необхідні» файли cookies.
Дозволяють Вам пересуватися по веб-сайту та використовувати основний функціонал, такий як
контент з обмеженим доступом, кошики для покупок і онлайн-розрахунки. Ці файли cookies не
збирають жодної інформації про Вас, яка може бути використана у маркетингових цілях або для
запам'ятовування історії Ваших відвідувань в Інтернеті. Ми використовуємо ці Строго необхідні
файли cookies для наступних цілей:
1. запам'ятати інформацію, наприклад, яку Ви ввели у формах замовлення, коли Ви переходите до
різних сторінок в одній сесії веб-оглядача;
2. запам'ятати товари та послуги, які Ви замовили, коли Ви потрапите на сторінку оплати;
3. ідентифікувати Вас як користувача, що зареєструвався для входу на веб-сайт
http://vyhravai.com.ua/;
4. переконатися, що Ви підключились до потрібного сервісу на нашому веб-сайті, коли ми
вносимо будь-які зміни у спосіб роботи веб-сайту.
Файли cookies, які ми визначили як «Строго необхідні», НЕ будуть використовуватися для:
1. збирання інформації, яка може бути використана для реклами товарів або послуг для Вас;
2. запам’ятовування Ваших налаштувань чи ім'я користувача, які не стосуються поточного візиту.
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«Експлуатаційні» файли cookies
збирають інформацію про те, як Ви використовуєте наш веб-сайт, наприклад, сторінки, які Ви
відвідуєте, чи помилки, що виникають. Ці файли cookies не збирають жодної інформації, яка могла
б ідентифікувати Вас — вся зібрана інформація анонімна і використовується лише для того, щоб
допомогти нам поліпшити роботу нашого веб-сайту, зрозуміти, що цікавить наших користувачів і
визначити ефективність нашої реклами. Ми використовуємо «Експлуатаційні» файли cookies для
наступних цілей:
1. отримання статистики щодо використання нашого веб-сайту;
2. контроль за ефективністю наших оголошень (ми не використовуємо цю інформацію для
цільової реклами для Вас, коли Ви відвідуєте інші веб-сайти);
3. поліпшення веб-сайту, через дослідження будь-яких помилок, що трапляються у його роботі;
4. тестування різних дизайнів нашого веб-сайту.
Файли cookies, які ми визначили як «Експлуатаційні», НЕ будуть використовуватися для:
1. збирання інформації, яку можна використовувати для реклами товарів або послуг для Вас на
інших веб-сайтах;
2. запам’ятовування Ваших налаштувань чи ім'я користувача, які не стосуються поточного візиту;
3. цільової реклами для Вас на будь-якому іншому веб-сайті.
«Функціональні» файли cookies
використовуються для надання послуг або для запам'ятовування налаштувань для поліпшення
Вашого відвідування. Ми використовуємо «Функціональні» файли cookies для наступних цілей:
1. запам'ятати застосовані параметри, наприклад, макет, розмір тексту, налаштування та кольори;
2. пам'ятати, чи ми вже запитували Вас про бажання пройти опитування;
3. показати, коли Ви увійшли на веб-сайт;
4. обмінюватись інформацією із партнерами для надання послуг на нашому веб-сайті. Спільна
інформація використовується лише для надання послуг, продуктів або функцій, і не
використовується для будь-яких інших цілей.
«Функціональні» файли cookies НЕ будуть використовуватися для:
1. застосування до Вас цільової реклами на інших веб-сайтах;
«Цільові» файли сookies
пов’язані із послугами, що надаються третіми сторонами, такими як кнопки «Вподобати» (“Like”)
і кнопки «Поділитися» ("Share"). Третя сторона надає ці послуги в обмін на визнання того, що Ви
відвідали наш веб-сайт. Ми використовуємо «Цільові» файли сookies, для наступних цілей:
1. вбудовувати посилання на соціальні мережі, такі як Facebook, які згодом можуть
використовувати інформацію про Ваш візит для цільової реклами на інших веб-сайтах;
2. надавати рекламним агентствам інформацію про Ваш візит, щоб вони могли представити Вам
оголошення, які можуть Вас зацікавити.
Що таке “web beacons” і як ми їх використовуємо?
Деякі веб-сторінки та оновлення електронної пошти можуть містити електронні зображення, які
називаються “web beacons”, іноді відомі як «GIF-файли із одним пікселем» (one pixel GIFs), «чисті
GIF-файли» (clear GIFs) або «піксельні теги» (pixel tags). На веб-сайтах вони дозволяють
підраховувати відвідувачів, які переглядали наші сторінки. У рекламних повідомленнях
електронної пошти/інформаційних бюлетенях вони дозволяють підрахувати, скільки абонентів
прочитали їх. “Web beacons” дозволяють нам розробляти статистичну інформацію про діяльність
та функціонал, які найбільше цікавлять наших споживачів з метою надання більш
персоналізованого контенту. Вони не використовуються для доступу до інформації, яка дозволяє
ідентифікувати Вас без Вашої згоди.
Що робити, якщо Ви не хочете використання файлів cookies?
Якщо Ви не хочете використання файлів cookies, Ви можете налаштувати комп’ютер, щоб він
попереджав Вас кожного разу, коли надсилається файл cookie, або вимкнути всі cookies через Ваш
веб-оглядач (наприклад, Internet Explorer або Firefox). Ознайомтеся з правильним способом зміни
або оновлення файлів cookies в меню допомоги Вашого веб-оглядача.
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Крім того, Ви можете відвідати веб-сторінку www.aboutcookies.org, де міститься детальна
інформація про те, як це зробити у різних веб-оглядачах. Ви також знайдете інформацію про те, як
видалити файли cookies із вашого комп'ютера, а також докладнішу інформацію про cookies. Для
отримання відомостей про те, як це зробити у веб-оглядачі Вашого мобільного телефону, Вам
необхідно звернутися до інструкції з його використання.
Зауважте, що обмеження cookies може вплинути на функціональність веб-сайту
http://vyhravai.com.ua/
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