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ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIES
Цю Політику використання Файлів cookies (далі «Політика») розроблено та надано
компанією Simcord LLC. Technologies (Company ID code 37657823) (далі «Компанія») з
метою ознайомлення Інтернет-користувачів із порядком використання Файлів cookies на
офіційному сайті Компанії www.simcord.com (далі «Сайт»).
Цей Сайт використовує Файли cookies, а також може користуватись послугами
сторонніх постачальників, які розміщують Файли cookies у зв’язку із наданням своїх
послуг. Ми приймаємо визначення Файлів cookies, дане в Європейській Директиві
2002/58/ЄС стосовно оброблення Персональних даних і захисту приватного життя в
електронному комунікаційному секторі (зі змінами, внесеними Директивою 2009/136/ЄС), а
також надаємо нижче інформацію про різні категорії Файлів cookies та інформацію про
типи Файлів cookies, які ми використовуємо на нашому веб-сайті.
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1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1.

Файли cookies — надісланий веб-сервером і такий, що зберігається на

пристрої Інтернет-користувача невеликий фрагмент даних, який щоразу надсилається вебсерверу під час спроби відкрити сторінку відповідного сайта.
1.2.

Персональні дані — будь-яка інформація, що прямо чи побічно стосується

певного чи визначуваного Інтернет-користувача.
1.3.

Інтернет-користувач — фізична особа, яка користується Сайтом.
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2. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIES
2.1.

Збирання Файлів cookies здійснюється з метою:

 оптимізації роботи Сайта;
 зберігання налаштувань та даних сеансу відвідування Сайта для подальшого
використання;
 аналізу використання Сайта Інтернет-користувачами;
 підбору оптимальних пропозицій/новин;
 надання оновлень, спеціальних пропозицій, інформації, новинних розсилань та
інших відомостей;
 моніторингу поведінки Інтернет-користувача в межах Сайта.
2.2.

Усі зібрані Файли cookies використовуються для конкретних цілей,

зазначених раніше, і лише тією мірою, що необхідна для повноцінного функціонування
Сайта.
2.3.

Інформація, зібрана із Файлів cookies, використовується для оцінювання

ефективності Сайта, аналізу тенденцій, виявлення проблем, які можуть виникнути в
Інтернет-користувача під час доступу до Сайта, та адміністрування платформи. Ця
інформація необхідна Компанії для покращення якості сервісу.
2.4.

Файли cookies зазвичай зберігаються на жорсткому диску пристрою

Інтернет-користувача та допомагають Компанії ідентифікувати конкретний пристрій серед
інших. Компанія також може використовувати провайдера (провайдерів) послуг, які
розміщуватимуть Файли cookies на жорсткому диску пристрою Інтернет-користувача та
отримуватимуть інформацію, що надає дані про те, яким чином Інтернет-користувачі
рухаються Сайтом, які сторінки Сайта переглядають.
3. ФАЙЛИ COOKIES
3.1. У Файлах cookies Сайта фіксуються наступні типи даних:
Категорія 1: Файли cookies для покращення роботи Сайта
Файли cookies категорії 1 збирають інформацію про використання веб-сайту
відвідувачами, наприклад, про те, які сторінки Інтернет-користувачами переглядаються
найчастіше, та чи отримують Інтернет-користувачі Сайта повідомлення про помилки на
веб-сторінках. Ці Файли cookies не збирають інформацію, яка прямо ідентифікує Інтернеткористувача. Усю інформацію, зібрану цими Файлами cookies, об’єднано, у результаті чого
вона залишається анонімною. Така інформація використовується лише для покращення
роботи Сайта. Файли cookies категорії 1 збирають інформацію про використання Сайта в
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інтересах Сайта та Інтернет-користувачів. Використовуючи Сайт, Інтернет-користувач
погоджується з тим, що розміщення таких Файлів cookies на його пристрої можливе.
Категорія 2: функціональні Файли cookies
Файли cookies категорії 2 дозволяють Сайту запам’ятовувати обрані Інтернеткористувачем варіанти відповідей (наприклад, ім’я Інтернет-користувача, мову чи регіон, у
якому знаходиться Інтернет-користувач) і надавати розширені можливості відповідно до
індивідуальних уподобань чи потреб Інтернет-користувача. Ці Файли cookies можуть
використовуватися для запам’ятовування здійснених Інтернет-користувачем змін, що
стосуються розміру тексту, шрифтів, що використовуються, та інших параметрів
налаштування веб-сторінок. Інформація, зібрана цими Файлами cookies, може бути
анонімною, а ці Файли cookies не можуть відслідковувати активність Інтернет-користувача
на інших сайтах.
Користуючись онлайн-сервісом Сайта для налаштування особистих параметрів,
Інтернет-користувач погоджується з тим, що Сайт може розміщувати на його пристрої такі
Файли cookies для запам’ятовування уподобань Інтернет-користувача.
Категорія 3: цільові чи рекламні Файли cookies
Файли cookies категорії 3 використовуються для показу рекламних оголошень, які
найбільше відповідають потребам та інтересам Інтернет-користувача, на підставі аналізу
його пересування мережею. Вони також використовуються для обмеження кількості
показів реклами та щоб допомогти Компанії оцінити ефективність рекламної кампанії.
4. НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФАЙЛІВ COOKIES
4.1. Інтернет-користувач може відключити Файли cookies у будь-який час: на початку
використання Сайта чи вже після наданої спершу згоди на отримання Файлів cookies.
Для обмеження чи виключення використання Файлів cookies, а також для видалення
Файлів cookies, що вже були встановлені на пристрій, достатньо змінити
налаштування браузера, що використовується. У такому разі Інтернет-користувач не
зможе використовувати окремі функції Сайта.
4.2. Налаштування Файлів cookies можуть відрізнятися в різних браузерах. Ознайомитися з
порядком зміни чи відключення параметрів Файлів cookies Інтернет-користувач може
в налаштуваннях браузера, який він використовує.
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5. ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ
5.1. Зміни та доповнення до цієї Політики можуть бути внесені виключно Компанією.
5.2. У разі існування цієї Політики в письмовій формі пріоритетне значення матиме її
версія в електронній формі, розміщена на Сайті.
5.3. Переклад цієї Політики на англійську та/чи інші мови надано виключно для зручності.
У разі будь-яких розбіжностей в тлумаченні оригінального тексту цієї Політики (її
перекладу на англійську та/чи інші мови) пріоритет матиме текст, складений
російською мовою.
5.4. Слова, вжиті в однині, означають також множину і навпаки. Слова, вжиті в будьякому роді, означають також інші роди.
5.5. Право на тлумачення пунктів цієї Політики, а також право на внесення змін до цієї
Політики належить виключно Компанії.
5.6. Будь-яке відхилення Інтернет-користувача від цієї Політики чи недотримання
викладених правил, умов і порядку у зв’язку із власним тлумаченням окремих пунктів
є неприпустимим.
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