
 
ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE 

 

Використовуючи Сайт https://in24.net.ua/ Користувач погоджується з Політикою використання файлів cookie, а також на 

застосування інших технологій відстеження дій на Сайті для забезпечення його коректної роботи. Зокрема, Адміністрація сайту 

може збирати сукупні дані про використання Сайту з метою поліпшення взаємодії Сайту з Користувачами і управління 

маркетинговими і сервісними зверненнями. Користувачі можуть відключити деякі файли cookie, проте це може вплинути на 

можливість і коректність використання Сайту.  

У цій Політиці використання файлів cookie викладено необхідну інформацію щодо використання нами файлів cookie, 

про цілі використання цих файлів і права Користувачів.  

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ФАЙЛУ COOKIE  

Файл cookie – це файл маленького розміру, який створюється під час використання вебсайту і зберігає інформацію у 

браузері або на пристрої, з якого здійснювався доступ.  

Збережені на пристрої Користувача файли cookie ідентифікують не конкретного Користувача, а комп'ютер або 

мобільний пристрій, що використовується Користувачем, за допомогою ідентифікаційних міток.  

 

2. ДЛЯ ЧОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ФАЙЛИ COOKIE?  

Для ефективнішого використання можливостей Сайту, комп'ютер або мобільний пристрій Користувача повинні 

приймати файли cookie у таких випадках: для замовлення послуг на Сайті; для надання інформації про вподобання 

Користувача на Сайті і в електронних розсилках. Це допомагає Адміністрації пропонувати Користувачу Послуги більш 

індивідуалізовано; для збереження даних, які стосуються Користувача, наприклад: параметрів вибраної мови, нагадувань, 

замовлених Послуг. Це допомагає Адміністрації адаптовувати Сайт до потреб Користувача. для оцінки ефективності Сайту, 

зокрема, розміщеної маркетингової інформації. для маркетингових і статистичних досліджень.  

 

3. ЯКІ ДАНІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА МІСТЯТЬ ФАЙЛИ COOKIE?  

Стандартний файл cookie містить інформацію про ідентифікацію веббраузера, а не Користувача. Цей файл cookie 

запам'ятовує налаштування, історію навігації сторінками Сайту, оптимізує роботу Користувача, зберігає встановлені 

Користувачем параметри.  

Деякі файли cookie, що використовуються, можуть зберігати більш детальну інформацію, що може дати можливість 

ідентифікувати Користувача. Проте, додаткові відомості ідентифікації Користувача можуть вноситися тільки власноруч 

Користувачем і усвідомлено передаватися Адміністрації, і тільки у разі підтвердження на це особистої згоди.  

 

4. УПРАВЛІННЯ ФАЙЛАМИ COOKIE  

Користувач може відмовитися приймати, обмежити використання або зовсім видалити файли cookie, відповідним 

чином налаштувавши свій веббраузер під індивідуальні параметри. Налаштування веббраузеру доступні за наступними 

посиланнями: Safari Chrome Firefox Opera Internet Explorer Microsoft Edge.  

Використання індивідуальних налаштувань веббраузера може привести до обмеженого доступу до деяких розділів 

Сайту або неповного його функціонування.  

Користувач також може відмовитися від використання поведінкової онлайн-реклами сторонніх рекламодавців, які 

управляють рекламними оголошеннями, що більшою мірою відповідають його інтересам, шляхом установки індивідуальних 

налаштувань, відвідавши ці вебсайти www.youronlinechoices.com www.networkadvertising.org  

Відклик згоди на використання файлів cookie виконується шляхом установки індивідуальних налаштувань 

веббраузера і видалення файлів cookie з веббраузера.  

 

5. ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ  

Кнопки доступу до соціальних мереж використовуються для того, щоб Користувачі могли поділитися посиланням на 

вебсторінку або зробити електронну закладку. Ці кнопки є посиланнями на вебсайти соціальних мереж, що належать третім 

особам, які, своєю чергою, можуть фіксувати інформацію про вашу активність в Інтернеті, зокрема, на Сайті.  

https://in24.net.ua/
https://support.apple.com/en-euro/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform&hl=uk
https://support.mozilla.org/ru/kb/uluchshennaya-zashita-ot-otslezhivaniya-v-firefox-?redirectslug=vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukov-ispolzuemyh-veb-s&redirectlocale=ru
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.microsoft.com/uk-ua/windows/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2-cookie-%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/uk-ua/windows/microsoft-edge-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.networkadvertising.org/


На Сайті використано сторонні вебсервіси для відображення зображень, перегляду відео або організації 

голосувань/опитувань. Так само як і у випадку з кнопками доступу до соціальних мереж, Адміністрація не контролює збір цими 

Сайтами або зовнішніми доменами інформації про те, як Користувачі використовують зміст Сайту.  


