
                                           

 

 

COOKIES ПОЛІТИКА 

1. Що таке файли cookies? 

Файли cookies, польською мовою тістечка - це ІТ-дані, зокрема невеликі текстові файли, які 

зберігаються на кінцевому пристрої користувача веб-сайту (комп'ютері) під час його 

використання на цьому веб-сайті та потім зберігаються там. Наступного разу при підключенні до 

цього веб-сайту файли cookies можуть читатися з комп'ютера користувача і слугувати для 

адаптації сторінки до вподобань користувача та до статистичних цілей власника. 

 

 

2. Для чого веб-сайт використовує файли cookies? 

Ми використовуємо файли cookies, щоб забезпечити найбільш ефективну та найзручнішу роботу 

веб-сайту (завдяки їм веб-сайт «пам’ятає», наприклад, налаштування окремих користувачів, 

наприклад, мову та розмір шрифту). Крім того, використовуємо ці файли для того, щоб 

пристосувати зміст пропозиції до Ваших уподобань, визначених на основі Вашої поведінки в 

Інтернеті (наприклад, щодо інформації про місцезнаходження), а також для створення 

статистики, яка допоможе нам зрозуміти, як Ви використовуєте веб-сайт, що допомагає нам його 

розвивати та оптимізувати. 

Файли cookie, використовувані веб-сайтом, безпечні для комп'ютерів та пристроїв користувачів, 

зокрема, неможливо, щоб віруси та інше небажане або шкідливе програмне забезпечення 

входили в пристрій. 

Агентство, довірене рекламною кампанією, матиме доступ до статистичних даних, зібраних за 

допомогою файлів cookies. 

 

3. Які файли cookies використовує веб-сайт? 

На веб-сайті використовуємо такі типи файлів cookies: 

• _ga - 2 роки Використовується для розрізнення користувачів. 

• _gat - 1 хвилина Використовується для розрізнення користувачів. 

• _gid - 24 години Використовується для обмеження швидкості запиту 

• pll_language - 1 рік Використовується для запам’ятовування мови, обраної користувачем, 

коли він повертається знову відвідувати сайт. Цей файл cookie також використовується 

для отримання мовної інформації, коли вона інакше не доступна. 

• gac_ - 90 днів Містить інформацію, яка стосується кампанії для користувача. 

 

4. Як змінити налаштування веб-браузера щодо файлів cookies? 



Інтернет-браузери дозволяють за замовчуванням зберігати файли cookies на кінцевому пристрої 

користувача. Однак можете будь-коли змінити ці налаштування, аж повністю не заблокуєте 

файли cookies. У цьому випадку використання веб-сайту все ще буде можливим, але деякі його 

функції можуть не працювати належним чином. Якщо не змінити налаштування інтернет-

браузера, погоджуєтесь розміщувати та зберігати файли cookies, які використовуються на веб-

сайті, на своєму пристрої та отримувати доступ до них через веб-сайт. Нижче ми показуємо, як 

можна змінити налаштування в найпопулярніших веб-браузерах: 

Google Chrome 

Натисніть на меню (у верхньому правому куті), на вкладці Налаштування> Показати розширені 

налаштування. У розділі «Конфіденційність» натисніть кнопку «Налаштування вмісту». У розділі 

«Файли cookie» можете змінити такі налаштування файлів cookie: Видалення файлів cookie; 

Блокування файлів cookie за замовчуванням; Дозвіл на cookie за замовчуванням; Збереження 

файлів cookie та даних сторінок за замовчуванням до закриття браузера; Вказання винятків для 

файлів cookie з певних веб-сайтів чи доменів. 

Internet Explorer 8.0 

У меню браузера (верхній правий кут): Інструменти> Параметри Інтернету> Конфіденційність, 

кнопка Сайти. За допомогою повзунка встановіть рівень, підтвердьте зміну кнопкою ОК. 

Mozilla Firefox 

У меню браузера: Інструменти > Опції > Конфіденційність. Активуйте поле Програма Firefox: 

«використовуватимуться налаштування користувача». Файли cookie (cookies) визначаються 

шляхом перевірки - чи ні - пункту Прийняття тістечка. 

Opera 

У меню браузера: Інструменти > Налаштування > Додатково. Файли cookie, позначати чи ні. 

Safari 

У спадному меню Safari виберіть Налаштування та натисніть значок Безпека. Тут вибираєте 

рівень безпеки в області «Прийняти файли cookie». 

 


