Політика щодо файлів cookie
Відповідно до Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) ЄС 2016/679 та
Директиви щодо електронної конфіденційності щодо обробки персональних даних та
захисту конфіденційності в секторі електронних комунікацій, нам потрібна ваша згода
на використання та встановлення файлів cookie на ваших пристроях.
Веб-сайт використовує "cookie”, щоб допомогти вам персоналізувати свою роботу в
Інтернеті. Файл cookie - це текстовий файл, розміщений нами або нашими партнерами
з ремаркетингу на вашому жорсткому диску сервером веб-сторінок. Наші файли cookie
не запускають програми та не доставляють віруси на ваш комп’ютер. Файли cookie
однозначно призначаються вашому комп'ютеру, і їх може читати тільки веб-сервер у
домені, який видав файли cookie на ваш комп'ютер.
Однією з головних цілей cookie є надання зручної функції для економії вашого часу.
Файл cookie повідомляє серверу, що ви повернулися на певну сторінку. Наприклад,
якщо ви персоналізуєте сторінки веб-сайту або зареєструєтесь на Веб-сайті, cookie
допомагає Веб-сайту пригадати вашу конкретну інформацію при наступних
відвідуваннях. Це спрощує процес запису вашої особистої інформації, наприклад,
платіжної адреси чи налаштувань сайту. Повернувшись на той самий Веб-сайт, де була
попередньо надана вами інформація, ви зможете легко використовувати функції
Веб-сайту, які ви налаштували.
Додаткову інформацію про керування файлами cookie можна знайти у довідковому
файлі веб-переглядача або на веб-сайтах, таких як www.allaboutcookies.org.
Файли cookie, які використовуються на наших веб-сайтах, були класифіковані на основі
ICC UK класифікатора.
Ми використовуємо наступні категорії на наших веб-сайтах та інших онлайн-сервісах:
Категорія 1: Суворо необхідні файли

Ці файли cookie є важливими для того,
щоб ви могли переміщатися по веб-сайту
та
використовувати
його
функції,
наприклад доступ до захищених ділянок
веб-сайту.

Категорія 2: Файли ефективності

Ці файли cookie збирають інформацію
про те, як відвідувачі використовують
веб-сайт,
наприклад,
які
сторінки
відвідують найчастіше. Ці файли cookie
не збирають інформацію, яка ідентифікує
відвідувача.
Вся
інформація,
яку
збирають
ці
файли
cookie,
є
узагальненою і тому анонімною. Він
використовується лише для поліпшення
роботи веб-сайту.

Категорія 3: Функціональні файли

Ці файли cookie дозволяють веб-сайту
запам’ятовувати вибір, який ви робите
(наприклад, ваше ім’я користувача, мову
чи регіон, в якому ви перебуваєте) та
надавати розширені, більш особисті
функції (наприклад, веб-сайт може
надати вам місцеві звіти про погоду або
новини про трафік, зберігаючи в файлі
cookie регіон, у якому ви зараз
перебуваєте). Інформація, яку ці файли
cookie
збирають,
може
бути
анонізованою,
і
вони
не можуть
відстежувати вашу активність перегляду
на інших веб-сайтах.

Категорія 4: Рекламні файли

Ці файли cookie використовуються для
рекламних оголошень, більш важливих
для вас та ваших інтересів. Вони також
використовуються
для
обмеження
кількості реклами, яку ви бачите, а також
для
вимірювання
ефективності
рекламних кампаній. Зазвичай вони
розміщуються рекламними мережами з
дозволу оператора веб-сайту. Вони
пам’ятають, що ви відвідали веб-сайт, і
цією інформацією діляться з іншими
організаціями, такими як рекламодавці.
Досить часто рекламні файли cookie
будуть пов’язані з функціональністю
сайту, наданою іншою організацією.

Використовуючи піктограми соціальних медіа, наші клієнти можуть поділитися
сторінкою або зробити закладку на ній. Ці піктограми - це посилання на сайти
соціальних медіа, що належать третім сторонам, які, в свою чергу, можуть записувати
інформацію про вашу онлайн-діяльність, в тому числі на цьому веб-сайті. Будь ласка,
ознайомтеся з відповідними умовами використання та політикою конфіденційності
таких веб-сайтів, щоб зрозуміти, як вони використовують ваші дані та як ви можете
відхилити їх використання ваших даних та видалити їх. Для керування файлами Flash
cookie, натисніть сюди.
Сторонні веб-сервіси.
Іноді на нашому веб-сайті ми використовуємо сторонні веб-сервіси для показу
зображень та відеозаписів, реклами на нашому сайті та для керування нашими
рекламними оголошеннями на інших сайтах або для голосування / опитування. Як і у
випадку із піктограмами соціальних мереж, ми не можемо перешкодити цим
веб-сайтам чи зовнішнім доменам збирати інформацію про ваше використання
веб-сайту. Ми можемо співпрацювати із сторонніми рекламними мережами для показу
реклами на нашому сайті та для керування нашими рекламними оголошеннями на

інших сайтах. Наша рекламна мережа-партнер може використовувати файли cookie та
веб-маяки для збору інформації, яка не дозволяє ідентифікувати особу, але дозволяє
дізнатися про ваші дії на цьому та інших сайтах з метою надання цільових рекламних
оголошень, що відповідають вашим інтересам. Якщо ви не хочете, щоб ця інформація
використовувалася для показу вам цільової реклами, натисніть сюди, щоб вимкнути цю
функцію. Зверніть увагу на те, що це не вимкне показ рекламних оголошень. Ви
продовжуватимете отримувати рекламні оголошення загального характеру.
Як відхилити файли cookie
Якщо ви не хочете отримувати файли cookie, зазвичай ви можете відмовитися,
змінивши налаштування свого веб-переглядача, щоб відхилити їх. Якщо ви вирішите
відмовитись від файлів cookie, ви, можливо, не зможете отримати доступ до всіх або
частини інтерактивних функцій служб нашого сайту або веб-сторінок, які ви відвідуєте.
Крім того, коли використання файлів cookie ґрунтується на згоді, ви можете надати або
відкликати таку згоду за допомогою відповідного віджета налаштувань згоди, якщо
такий є. Також можна за допомогою відповідних функцій браузера або пристрою
видалити раніше збережені файли cookie, включаючи ті, які використовуються для
запам’ятовування первинної згоди користувача. Інші файли cookie в локальній пам’яті
веб-переглядача можна видалити, видаливши історію перегляду.
Щодо будь-яких сторонніх файлів cookie, ви можете керувати своїми налаштуваннями
та відкликати свою згоду за допомогою відповідного посилання для відмови (якщо це
передбачено), використовуючи засоби, зазначені в політиці конфіденційності третьої
сторони, або звертаючись до третьої сторони.
Для отримання додаткової інформації про файли cookie, зокрема про те, як їх
відключити, перегляньте сторінку aboutcookies.org. На цьому веб-сайті також
представлена інформація про те, як видалити файли cookie з комп'ютера.
Якщо ви не хочете, щоб ця інформація використовувалася для показу вам цільової
реклами, натисніть тут, щоб вимкнути цю функцію. Зверніть увагу на те, що це не
вимкне показ рекламних оголошень. Ви продовжуватимете отримувати рекламні
оголошення загального характеру.
Електронна пошта для зв'язку з ucode: hello@ucode.world
Зміни в нашій політиці щодо cookie
Будь-які зміни, які ми можемо внести в нашу політику щодо cookie в майбутньому,
будуть розміщені на цій сторінці. Будь ласка, часто переглядайте, щоб бути
поінформованими про будь-які оновлення чи зміни в нашій політиці щодо cookie. Ця
Політика щодо файлів cookie востаннє оновлена 30 серпня 2021 року та замінює
будь-яку іншу Політику щодо cookie, яка раніше застосовувалася.

