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Осы cookie файлдарын пайдалану саясаты біздің https://onduline.life/ веб-сайтында cookie файлдарын пайдалану
негіздерін анықтайды (бұдан әрі мәтін бойынша - «Веб-сайт»). Веб-сайтқа бірінші рет кірген кезде, сіз cookie
файлдарының пайдаланылғаны және олардың тиісті мүмкіндіктері туралы хабардар боласыз.
Егер сіз cookie параметрлерін өзгертпей Веб-сайтты пайдалануды жалғастырсаңыз, онда сіз осы файл түріне
қатысты саясатқа және жеке деректерді өңдеуге қатысты саясатқа сәйкес Веб-сайтта cookie файлдарын
пайдалануға келісім бересіз.
Параметрлеріңізді кез келген уақытта өзгерте аласыз.
Егер файлдардың осы түрін пайдалануымызбен келіспесеңіз, онда сіз шолғышыңыздың параметрлерін тиісті түрде
орнатуыңыз немесе осы Веб-сайтты пайдаланбауыңыз керек.
Біз осы бетті жаңарту арқылы осы Саясатқа біржақты тәртіппен өзгерістер енгізуге құқығымыз бар. Ықтимал
өзгерістердің ұйымдастырылғанына көз жеткізу үшін осы бетті қарап шығуды ұсынамыз.
Cookie файлдарының анықтамасы және түрлері
Cookie - сіз Веб-сайтқа кіргенде компьютеріңізде (смартфон немесе планшет сияқты басқа да интернет үйлесімді
құрылғыларда) сақталуы мүмкін файлдар немесе ақпарат үзінділері. Файлдың осы түрінде шолғыш түрі,
пайдаланылатын операциялық жүйе, тілдік теңшелімдер немесе беттің басқа да дербес теңшелімдері, сайт туралы
деректер, тапсырыс туралы ақпарат немесе жүйеге кіру деректері сияқты әртүрлі ақпараттар сақталуы мүмкін.
Әдетте, cookie файлдары жеке тұлғаны тікелей сәйкестендіруге мүмкіндік беретін деректерді жинау үшін
пайдаланылмайды. Алайда cookie файлдары арқылы алынатын ақпарат электрондық пошта мекенжайы сияқты
ақпаратпен үйлестіре отырып, осындай жеке тұлғаның дербес ақпаратын беру сәтінде жеке тұлғамен қатысты болуы
мүмкін.
Сондай-ақ, жұмыс істеу принципі cookie файлдарына ұқсас және деректерді шолғышыңызда немесе құрылғыңызда
сақтайтын басқа технологиялар болуы мүмкін. Сіз шолғышыңыздың параметрлері арқылы осы бақылау
технологияларын пайдаланудан бас тарта алмауыңыз мүмкін, ал мұндай технологиялар әдетте тек cookie
файлдарымен бірге жұмыс істейді. Сәйкесінше, шолғышыңызда cookie файлдарын пайдаланудан бас тарту көп
жағдайда осы технологияларды өшіреді. Осы технологиялардың барлығы бұдан әрі бірлесіп «cookie файлдары» деп
аталады.
cookie файлдары:
▪ Пайдаланушының қалауларына сәйкес Веб-сайт беттерінің мазмұнын теңшеу, сондай-ақ Веб-сайтты
оңтайландыру; атап айтқанда, бұл файлдар құрылғыңызды тануға және тиісінше Веб-сайт бетін жеке
қажеттіліктеріңізге қарап шығуды теңшеуге мүмкіндік береді;
▪ Пайдаланушылардың Веб-сайтты қалай пайдаланатынын түсінуге көмектесетін статистиканы құру, бұл Вебтораптың құрылымы мен мазмұнын жақсартуға мүмкіндік береді;
▪ Веб-сайт пайдаланушысының сеансын қолдау (жүйеге кіргеннен кейін), соның арқасында пайдаланушылар
әрбір бетте логин мен құпия сөзді қайта енгізбеуі тиіс.
Осылайша, cookie файлдары құрылғыңызға зиян келтірмейді және сізге Веб-сайт бойынша жылдам және жақсы
шарлау жасауға мүмкіндік береді. Cookie, әдетте, әрбір пайдаланушы шолғышында едәуір мөлшерде болады және
кейде ұзақ сақталады.
Веб-сайтымызда cookie файлдарының екі түрі пайдаланылады:
▪ «уақытша» (session cookies) Веб-сайттан шыққанға немесе бағдарламалық жасақтаманы ажыратқанға дейін
құрылғыңызда сақталатын файлдар болып табылады;
▪ «тұрақты» (persistent cookies), cookie файлдарының параметрлерінде көрсетілген уақыт ішінде немесе оларды
жойғанға дейін құрылғыңызда сақталады.
Веб-сайт жұмыс істеген кезде пайдаланатын cookie файлдарының тізімі
▪ Міндетті cookie файлдары
Бұл cookie файлдары Веб-торап дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет. Олар Сізге Веб-торабымызда жылжуға, оның
мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл файлдар сізді тұлға ретінде қабылдамайды. Егер файлдардың
осы түрін пайдалануға келіспесеңіз, бұл Веб-сайттың немесе оның құрамдастарының өнімділігіне әсер етуі
мүмкін.
▪ Бақылауға арналған cookie файлдары
Пайдаланушылардың көру әдеттері туралы ақпаратты бақылау үшін cookie файлдарын пайдаланамыз.
▪

cookie функционалдық файлдары

▪

▪

Бұл cookie файлдары Веб-сайтпен жұмыс істеуді тиімді және жеке ету үшін қандай таңдауды (мысалы,
пайдаланушының атын, тілін және орналасқан аймағын енгіздіңіз) «есте сақтау» мүмкіндігін береді. Осы файл
түрінен жиналатын ақпаратта сіз ұсынған жеке ақпарат, мысалы, пайдаланушы аты немесе тапсырыстар туралы
ақпарат болуы мүмкін. Біз сіздерге қандай ақпарат жинайтынымызды, онымен не істейтінімізді және оны қалай
өңдейтінімізді үнемі хабарлайтын боламыз. Егер осы файл түріне тыйым салсаңыз, онда бұл Веб-сайттың
өнімділігі мен функциясына әсер етуі мүмкін және Веб-сайттағы мазмұнға қатынасуды шектеуі мүмкін.
Cookie жарнамалық және мақсатты файлдары
Бұл cookie файлдары сіздерді қызықтыратын жарнамалық мазмұнды ұсынуға мүмкіндік береді. Олар мақсатты
жарнаманы жеткізу үшін немесе жарнаманы қарау санын шектеу мақсатында пайдаланылуы мүмкін. Сондай-ақ,
олар бізге Веб-сайтта және басқа да компаниялардың веб-ресурстарында өткізілетін жарнамалық
науқандардың тиімділігін бағалауға көмектеседі. Біз осы cookie-лерді сіз барған сайттар туралы ақпаратты жазу
үшін пайдалана аламыз, және жарнама берушілер мен агенттіктерді қоса алғанда, осы ақпаратты басқа
тараптармен бөлісе аламыз. Осы файл түрінен жиналатын ақпарат сіз ұсынған жеке ақпаратты қамтуы мүмкін.
Біз сіздерге қандай ақпарат жинайтынымызды, онымен не істейтінімізді және оны қалай өңдейтінімізді үнемі
хабарлайтын боламыз. Егер осы файл түріне тыйым салсаңыз, онда бұл Веб-сайттың өнімділігі мен функциясына
әсер етуі мүмкін және Веб-сайттағы мазмұнға қатынасуды шектеуі мүмкін.
Әлеуметтік желілердің cookie файлдары
Осы Веб-сайтында Facebook сияқты әлеуметтік желілердің плагиндері болуы мүмкін, себебі сіз осы тораптардың
мазмұнын әлеуметтік желілерде бөлісе аласыз. Егер осы құрамдастарды пайдалансаңыз, бұл әлеуметтік желілер
де сіздің шолғышыңызға cookie файлдарын жарнамалық мақсатта орналастыра алады.

Қосымша осы Веб-сайт веб-маяктарды пайдаланады (оларды пикселдер, пиксельдік тегтер немесе GIF файлдары
деп те атайды). Веб-маяктар - бұл интернет-беттерге немесе HTML пішіміндегі электрондық хаттарға кірістірілетін
және әдетте пайдаланушылар үшін көрінбейтін шағын графикалық файлдар (1x1 өлшемді GIF файлдар). Әдетте вебмаяктар cookie файлдарымен бірге пайдаланылады және пайдаланушылардың тораптар немесе ақпараттық тарату
мазмұнымен әрекеттестігін бақылауға мүмкіндік береді. Мысалы, біз веб-маяктарды электрондық пошта
хабарларының ашылғанын немесе белгілі бір сілтемелер бойынша өтулердің жасалғанын анықтау үшін, қандай да
бір трендтер мен жеке пайдалану паттерналарын анықтау үшін және Веб-сайтты пайдалану статистикасын жасау
үшін пайдалана аламыз.
Cookie файлдарын жіберу және қабылдау аумағын басқару
Көп жағдайда веб-беттерді (веб-шолғыш) қарап шығуға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету әдепкі cookie
файлдарын құрылғыңызда сақтауға мүмкіндік береді. Кез келген уақытта cookie файлдарының теңшелімдеріне
өзгерістер енгізе аласыз. Бұл параметрлер веб-шолғыш параметрлерінде өзгертілуі мүмкін. Cookie файлдарын
жіберу мүмкіндігі мен тәсілдері туралы толық ақпарат бағдарламалық жасақтама параметрлерінде (веб-шолғыш)
қол жетімді.
Назарларыңызды аударамыз - біз пайдаланып отырған cookie файлдарын қолдауды ажырату Веб-торап
функциясына әсер етуі мүмкін.
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