
Політика
Конфіденційності

A. Вступ

Б. Збір персональних даних

В. Використання вашої персональної інформації



Г. Розкриття персональної інформації

Е. Міжнародні передачі персональної інформації

Є. Збереження персональної інформації



Ж. Захист вашої персональної інформації

З. Зміни та поправки

И. Ваші права

І. Сторонні веб-сайти

Ї. Оновлення інформації

Й. Файли-Cookies

Наш веб-сайт використовує файли-cookies. Cookie — це файл, що містить ідентифікатор (стрічку, яка складається з літер та цифр), і який 
надсилається веб-сервером до веб-браузеру, та зберігається браузером. В подальшому, ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, 
коли браузер запитує веб-сторінку з серверу. Файли-cookies можуть бути або «постійними» або «сеансові»: постійні будуть зберігатися браузером та 
будуть придатними до завершення терміну дії, якщо тільки не будуть видалені користувачем завчасно; «сеансові» навпаки – будуть видалятися після 
завершення сеансу роботи з сайтом або після закриття браузеру. Файли-cookies зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує особу 
користувача. Проте, ваша персональна інформація, яку ми маємо, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримана від файлів-
cookies. {ОБЕРІТЬ ВІРНУ ФРАЗУ На нашому веб-сайті ми використовуємо лише сеансові файли-cookies / лише постійні файли-cookies / як постійні, так і 
сеансові файли-cookies.
 Назви файлів-cookies, які ми використовуємо на нашому веб-сайті, та цілі, задля яких вони використовуються, зазначені нижче

 На нашому веб-сайті ми використовуємо Google Analytics та Adwords для розпізнавання комп’ютера, коли користувач {ЗАЗНАЧТЕ ВСІ ВИПАДКИ 
ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ-COOKIES НА САЙТІ відвідує веб-сайт / відстеження навігацію користувачів по веб-сайту/ дозволяє використовувати 
кошик користувача на сайті / вдосконалення зручності користування сайтом / аналіз використання веб-сайту / адміністрування сайту / 
попередження шахрайства та вдосконалення безпеки сайту / персоналізація сайту для кожного користувача / цільова реклама, яка може бути 
цікава окремим користувачам / вкажіть мету (цілі)}

 Більшість браузерів надають вам можливість відмовитися від використання файлів-cookies, наприклад
 в Internet Explorer (версія 10) ви можете заблокувати використовуючи налаштування керування файлами-cookie, доступними в меню 

«Інструменти» – «Опції Інтернету» – «Конфіденційність» – «Розширені» ( “Tools,” “Internet Options,” “Privacy,” “Advanced”)
 у Firefox (версія 24) ви можете заблокувати всі файли-cookie, натиснувши «Інструменти» – «Опції» – «Конфіденційність»: у випадаючому меню 

оберіть пункт «Використовувати користувацькі налаштування журналу» та зніміть виділення з пункту «Прийняти файли-cookie від сайтів»; та 
нарешт

 в Chrome (версія 29) ви можете заблокувати всі файли-cookie увійшовши до меню «Налаштування та управління», та обравши «Налаштування» 
– «Відобразити розширені налаштування» та «Налаштування контенту», а потім обравши «Заборонити сайтам надсилати будь-які дані» під 
заголовком «Cookies».


Блокування всіх файлів-cookiе матиме негативні наслідки на зручність користування багатьма веб-сайтами. Якщо ви заблокуєте файли-cookie, ви не 
зможете користуватися багатьма функціями нашого веб-сайту
 Ви можете видалити файли-cookie, які вже зберігаються на вашому комп’ютері, наприклад

 в Internet Explorer (версія 10), ви маєте видаляти файли-cookie вручну (інструкцію, як це зробити, можна знайти за адресою http://
support.microsoft.com/kb/278835 )

 у Firefox (версія 24), файли-cookie можна видалити перейшовши в меню «Інструменти» – «Опції» – «Конфіденційність»: у випадаючому меню 
оберіть пункт «Використовувати користувацькі налаштування журналу», натисніть “Показати Cookies,” а потім – “Видалити всі Cookies”

 в Chrome (версія 29) ви можете видалити всі файли-cookie увійшовши до меню «Налаштування та управління», та обравши «Налаштування» – 
«Відобразити розширені налаштування» та «Очистити дані перегляду», а перед тим оберіть пункт «Видалити файли-cookie та інші дані й 
плагіни сайтів»

 Видалення файлів-cookiе матиме негативні наслідки на зручність користування багатьма веб-сайтами.

Website Planet не несе жодної відповідальності і радить вам отримати консультацію у професійного юриста перш, ніж використовувати наведений 
вище шаблон на вашому веб-сайті.
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