Політика використання файлів cookie
редакція від 01.12.2021
Ця Політика використання файлів cookie визначає основи використання файлів cookie на веб-сайті
https://ua.onduline.com/ (далі за текстом - "Веб-сайт"). При першому відвідуванні нашого Веб-сайту ви будете
проінформовані про використання файлів cookie та відповідні можливості їх використання.
Якщо ви продовжите користуватися веб-сайтом, не змінивши налаштування cookie, ви висловлюєте згоду на
використання файлів cookie на веб-сайті відповідно до цієї політики щодо даного типу файлів і політики щодо
обробки персональних даних.
Ви можете змінити налаштування в будь-який час.
Якщо ви не згодні з тим, щоб ми використовували цей тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити
налаштування вашого браузера або не використовувати цей веб-сайт.
Ми маємо право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Політики шляхом оновлення цієї сторінки.
Рекомендуємо періодично переглядати цю сторінку, щоб переконатися, що вас влаштовують можливі зміни.
Визначення та види cookie-файлів
Cookie — файли або фрагменти інформації, які можуть бути збережені на вашому комп'ютері (або інших сумісних
інтернет-пристроях, таких як смартфон або планшет), коли ви відвідуєте Веб-сайт. У цьому типі файлу може
зберігатися різна інформація, така як тип браузера, використовувана операційна система, мовні налаштування або
інші персональні налаштування сторінки, дані про використання сайту, інформація про замовлення або дані входу
в систему. Як правило, файли cookie не використовуються для збору даних, що дозволяють безпосередньо
ідентифікувати фізичну особу. Однак інформація, отримана за допомогою файлів cookie, може бути співвіднесена з
фізичною особою в момент надання персональної інформації такої фізичної особи у поєднанні з такою
інформацією, як адреса електронної пошти.
Також можуть існувати інші технології, принцип роботи яких схожий на файли cookie і які зберігають дані у вашому
браузері або на вашому пристрої. У той час як ви, можливо, не зможете за допомогою налаштувань вашого браузера
відмовитися від використання цих технологій відстеження, такі технології зазвичай працюють лише разом із
файлами cookie. Відповідно, відмова від використання файлів cookie у вашому браузері в більшості випадків також
відключить ці технології. Всі ці технології далі разом називаються "файли cookie".
Файли cookie використовуються для:
• налаштування вмісту сторінок Веб-сайту відповідно до уподобань Користувача, а також оптимізації Веб-сайту;
зокрема, ці файли дозволяють розпізнати ваш пристрій та, відповідно, налаштувати перегляд сторінки Вебсайту під ваші індивідуальні потреби;
• створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі використовують Веб-сайт, це дозволяє
покращити структуру та зміст Веб-сайту;
• підтримки сеансу Користувача Веб-сайту (після входу в систему), завдяки чому Користувачі не повинні знову
вводити логін та пароль на кожній сторінці.
Таким чином, файли cookie не завдають шкоди вашому пристрою і дозволяють нам надавати вам швидшу та кращу
навігацію на веб-сайті. Cookie присутні, як правило, у значній кількості в кожному браузері користувача і часом
зберігаються надовго.
На нашому Веб-сайті використовуються два різні види файлів cookie:
• "тимчасові" (session cookies) є файлами, які зберігаються у вашому пристрої до виходу з Веб-сайту або
відключення програмного забезпечення (веб-браузера);
• "постійні" (persistent cookies), зберігаються у вашому пристрої протягом часу, вказаного у параметрах файлів
cookie або до їх видалення.
Список файлів cookie, які використовує Веб-сайт під час свого функціонування
• Обов'язкові файли cookie
Ці файли cookie потрібні, щоб веб-сайт працював коректно. Вони дозволяють Вам пересуватися на нашому Вебсайті, використовувати його можливості. Ці файли не ідентифікують вас як особистість. Якщо ви не згодні
використовувати цей тип файлів, це може вплинути на продуктивність Веб-сайту або його компонентів.
• Файли cookie для відстеження
Ми використовуємо файли cookie для відстеження інформації про звички перегляду користувачами.
• Функціональні файли cookie
Ці файли cookie дозволяють "запам'ятати" який вибір ви зробили (наприклад, ввели ім'я користувача, мову та
регіон, де ви знаходитесь), щоб зробити роботу з Веб-сайтом ефективною та індивідуальною. Інформація, що

збирається з цього типу файлів, може включати особисту інформацію, яку ви надали, наприклад, ваше ім'я
користувача або інформацію про замовлення. Ми завжди інформуватимемо вас про те, яку інформацію ми
збираємо, що ми з нею робимо і як ми її обробляємо. Якщо ви блокуєте цей тип файлів, це може вплинути на
продуктивність та функціональність Веб-сайту та може обмежити доступ до контенту на Веб-сайті.
• Рекламні та цільові файли cookie
Ці файли cookie дозволяють надавати рекламний контент, який може вас зацікавити. Вони можуть бути використані
для доставки цільової реклами або для обмеження кількості переглядів реклами. Вони також допомагають нам
оцінювати ефективність рекламних кампаній, що проводяться на Веб-сайті та веб-ресурсах інших компаній. Ми
можемо використовувати ці cookie для фіксації інформації про ті сайти, які ви відвідували, і ми можемо ділитися цією
інформацією з іншими сторонами, включаючи рекламодавців та агенції. Інформація, що збирається з цього типу
файлів, може містити особисту інформацію, яку ви надали. Ми завжди інформуватимемо вас про те, яку інформацію
ми збираємо, що ми з нею робимо і як ми її обробляємо. Якщо ви блокуєте цей тип файлів, це може вплинути на
продуктивність та функціональність Веб-сайту та може обмежити доступ до контенту на Веб-сайті.
• Файли cookie соціальних мереж
Наш Веб-сайт може містити плагіни соціальних мереж, таких як Facebook, щоб ви могли ділитися контентом цих
сайтів у соціальних мережах. Якщо ви скористаєтеся цими компонентами, ці соціальні мережі також можуть
розмістити файли cookie у вашому браузері з рекламною метою.
Додатково наш Веб-сайт використовує веб-маяки (які також називають пікселями, піксельними тегами або GIFфайлами). Веб-маяки – це невеликі графічні файли (файли GIF розміром 1×1), які вбудовуються в інтернет-сторінки
або електронні листи у форматі HTML та зазвичай залишаються невидимими для користувачів. Зазвичай веб-маяки
використовуються спільно з файлами cookie і дозволяють відстежувати взаємодію користувачів із контентом сайтів
або інформаційних розсилок. Наприклад, ми можемо використовувати веб-маяки, щоб визначити, чи відкривались
повідомлення електронної пошти, чи були зроблені переходи за певними посиланнями, для визначення тих чи
інших трендів та індивідуальних форм використання та для генерування статистики використання Веб-сайту.
Керування в області передачі та прийому файлів cookie
У багатьох випадках програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок (веб-браузер) початково дозволяє
зберігати файли cookie у вашому пристрої. Ви можете в будь-який момент змінити налаштування файлів cookie. Ці
налаштування можуть бути змінені у налаштуваннях веб-браузера. Детальна інформація про можливості та способи
передачі файлів cookie доступна у налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузера).
Звертаємо вашу увагу – відключення підтримки файлів cookie, які ми використовуємо, може вплинути на функціонал
Веб-сайту.
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