Політика Cookie
В даному розділі Ви можете знайти інформацію про те, які файли cookies ми зберігаємо, коли Ви
відвідуєте наш сайт за адресою https: //ua.futuremaker.com (Далі «Сайт»), а також як відключити або
очистити cookies.
Продовжуючи користуватися цим Сайтом, Ви даєте нам свою згоду на використання cookies
способами, зазначеними в даному документі.
ЩО ТАКЕ COOKIE?
Cookie – це невеликий файл, який ми зберігаємо в Вашому браузері або на жорсткому диску Вашого
комп'ютера, планшета або мобільного пристрою. Cookie дозволяє нашому сайту розпізнати Вас як
користувача при наступному Вашому відвідуванні нашого сайту з того ж комп'ютера і через той же
браузер, як протягом одного відвідування сайту («session cookie»), так і при повторних відвідинах
(«persistent cookie»). Всі інші файли функціонують аналогічним чином, і в даному розділі ми
використовуємо слово «cookie» для позначення всіх подібних файлів.
Cookies – це широко поширена технологія для збору інформації про відвідувачів сайту. Переважна
більшість веб-сайтів використовує файли для вирішення різних завдань. Ми використовуємо файли
в наступних цілях:
•
•
•

•

Необхідні cookies: це файли cookies, необхідні для роботи нашого сайту, наприклад, cookies,
які дозволяють Вам реєструватися на нашому сайті.
Аналітичні cookies: вони дозволяють розпізнавати і підраховувати кількість відвідувачів, а
також бачити, як відвідувачі переміщуються на нашому Сайті. Це допомагає нам поліпшити
роботу Сайту, наприклад, щоб користувачі легко знаходили те, що вони шукають.
Функціональні cookies: вони використовуються для того, щоб дізнаватися Вас, коли Ви
повертаєтеся на наш Сайт. Це дозволяє нам персоналізувати зміст сайту для Вас, вітати Вас
на ім'я і запам'ятовувати Ваші переваги (наприклад, вибір мови або регіону), а також
застосовувати дані інших сайтів, наприклад, карти, соціальні мережі.
Рекламні cookies: ці файли реєструють Ваш візит на наш сайт, а також сторінки, які Ви
відвідали і посилання, які Ви відкривали. Ми використовуємо цю інформацію, щоб надати
Вам рекламу і контент, які, на нашу думку, можуть бути Вам цікаві. У даних цілях ми можемо
передавати цю інформацію третім особам.

Дана Політика Cookie надає Вам інформацію по спеціалізованим cookies, які ми використовуємо на
цьому Сайті.
ЯК КЕРУВАТИ АБО ВИДАЛИТИ COOKIES?
Коли Ви зайшли на наш сайт, Вам було направлено повідомлення про те, що ми використовуємо
cookies. Ми були змушені використовувати cookie, щоб повідомити Вас (докладніше про це cookie –
в таблиці нижче). Якщо Ви продовжуєте користуватися Сайтом, на Вашому комп'ютері будуть
встановлені додаткові cookies та інші технології трекінгу, відповідно до того, як описано в даному
розділі «Політика Cookie», для того щоб зробити Вашу роботу з сайтом зручніше. Продовжуючи
використовувати наш Сайт і / або приймаючи наші Умови користування Веб-сайтом ЦЕМИ, Ви
погоджуєтеся на використання подібних cookies.
Ми не використовуємо cookies для збору Ваших персональних ідентифікаційних даних. Однак, якщо
Ви хочете обмежити або заблокувати використання cookies, встановлених на даному Сайті (або
іншому сайті), Ви можете зробити це в налаштуваннях браузера. Зверніться до розділу «Допомога»

у Вашому браузері, щоб дізнатися, як зробити це. Якщо Вас в першу чергу турбують cookies інших
сайтів, Ви можете відключити їх на сайті http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.
Ви також можете відвідати сайт http://www.allaboutcookies.org/ який містить детальну інформацію
про те, як відключити cookies в різних браузерах. Там Ви зможете детально вивчити, як відключити
cookies на Вашому комп'ютері, і загальну інформацію про технологію cookies. Будь ласка, зверніть
увагу, що ці сайти не керуються нашою компанією і не належать нам, тому ми не несемо
відповідальність за будь-яку міститься на них інформацію.
Будь ласка, пам'ятайте, що, якщо ви заблокуєте всі cookies, деякі розділи нашого сайту можуть
перестати працювати належним чином, або Ви взагалі не зможете зайти на наш сайт.
COOKIES, ЯКІ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО
Нижче наведено список cookies, які ми використовуємо на нашому Сайті, а також інформація про
те, для чого вони використовуються.
Назва

Опис

Строк дії

Категорія

CONSENT

Використовується Google для
налаштування згоди на використання
cookies

20 років

Необхідні

NID

Унікальний ідентифікатор, що
використовується для
запам’ятовування налаштувань та іноді
для рекламних налаштувань

6 місяців

Необхідні

_ga

Використовується для розпізнавання
користувачів. Персональна інформація
не зберігається

2 роки

Функціонал
ьні

_gid

Використовується для розпізнавання
користувачів. Персональна інформація
не зберігається

24 години

Функціонал
ьні

_gat_gtag_UA_1
33836871_1

Використовується для регулювання
швидкості запиту.

1 хвилина

Функціонал
ьні

_gaexp

Використовується для визначення
включення користувача в експеримент
і закінчення експериментів, до яких був
включений користувач.

Залежить
від
тривалості
експериме
нту, як
правило
90 днів.

Функціонал
ьні

_gac_
UA_133836871_
1

Зберігає інформацію щодо кампаній
для користувача

90 днів

Рекламні

_fbp

Використовується Facebook для
надання серії рекламних продуктів,
таких як подача заявок у режимі
реального часу від рекламодавців
третьої сторони (файли cookie першої
партії)

90 днів

Рекламні

COOKIES ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ
Ми співпрацюємо з іншими провайдерами та сайтами-партнерами, які можуть встановлювати свої
cookies на цьому Сайті. Ми ніяк не контролюємо їх cookies. У таблиці нижче ми наводимо список
cookies, встановлених сторонніми сайтами. Проте, Вам слід ознайомитися з Політикою
Конфіденційності цих сайтів, переходячи по посиланнях, вказаних в таблиці, щоб отримати
детальну інформацію про cookies, які вони використовують.
Нижче наведено список cookies третьої сторони, що функціонують на даному Сайті:

Fr

Datr

IDE

GPS

PREF

VISITOR_INFO1_LIVE

YSC

Дозволяє Facebook
персоналізовувати
рекламу для користувача
Використовується
Facebook для
автентифікації пристрої
Використовується Google
Doble Click, щоб
зареєструвати та
повідомити про дії
користувача веб-сайту
після перегляду або
натискання однієї з
реклами рекламодавця з
метою визначення
ефективності реклами та
надання цільових
оголошень користувачеві
Реєструє унікальний
ідентифікатор на
мобільних пристроях, для
географічного
відстеження GPS
Цей файл cookie, який
може встановлювати
YouTube, може
використовуватися
рекламними партнерами
для створення профілю
інтересів для показу
релевантної реклами на
інших сайтах. Він працює
за допомогою
унікального
ідентифікатора вашого
веб-браузера та пристрою
Оцінєю пропускну
здатність з’єднання
користувачів на сторінках
із вбудованими відео
YouTube.
Реєструє унікальний
ідентифікатор, щоб
зберігати статистику про

90 днів

Рекламні

2 роки

Рекламні

1 рік

Рекламні

1 рік

Рекламні

8 місяців

Рекламні

6 місяців

Функціональні

Сесія

Функціональні

SID

APISID

HSID

LOGIN_INFO

SAPISID

те, які відео з YouTube
бачив користувач
Використовується для
управління сесію
Це cookie DoubleClick, як
правило, встановлюється
через сайт-партнер з
реклами, і
використовується ним для
створення профілю
інтересів відвідувачів
сайту та показу
релевантної реклами на
інших сайтах. Цей файл
cookie працює за
допомогою унікального
визначення веб-браузера
та пристрою
Цей файл cookie
встановлюється
DoubleClick для створення
профілю інтересів
відвідувачів веб-сайту та
відображення
релевантної реклами на
інших сайтах
Використовуються для
розміщення реклами, що
більш відповідає
інтересам користувачів.
Вони також
використовуються, щоб
обмежити кількість разів,
коли користувач бачить
рекламу, а також
допомогти виміряти
ефективність рекламної
кампанії.
Це cookie DoubleClick, як
правило, встановлюється
через сайти-партнери з
реклами, і
використовується ними
для створення профілю
інтересів відвідувачів
сайту та показу

2 роки

Необхідні

2 роки

Рекламні

2 роки

Рекламні

2 роки

Рекламні

2 роки

Рекламні

SSID

SIDCC

релевантної реклами на
інших сайтах. Цей файл
cookie працює за
допомогою унікального
ідентифікатора веббраузера та пристрою.
Зберігає інформацію про
те, як користувач
використовує сайт і будьяку рекламу, яку
користувач міг бачити
перед переходом на сайт
Цей файл cookie надає
інформацію про те, як
кінцевий користувач
використовує веб-сайт, і
будь-яку рекламу, яку
кінцевий користувач
може побачити перед
відвідуванням вказаного
веб-сайту.

2 роки

Рекламні

3 місяці

Рекламні

ЗМІНИ
Ми можемо змінювати нашу політику Cookie в будь-який час, розмістивши їх на нашому Сайті. Будьякі зміни вступають в силу в з моменту появи оновленого документа на Сайті. Якщо Ви продовжуєте
користуватися сайтом після внесення змін, це автоматично підтверджує Вашу згоду з новими
умовами.

