Оновлено: липень 2022

Політика використання файлів cookie
Ми хотіли б, щоб ви дізналися більше про використання нами файлів cookie. Саме тому
був підготовлений цей документ. У ньому пояснюється, що таке файли cookie, як ми
використовуємо файли cookie, ваш вибір щодо файлів cookie та додаткова інформація
про файли cookie. Ця Політика використання файлів cookie є частиною наших Умов
надання послуг і політики конфіденційності, а також вашої згоди, що становить нашу
угоду з вами.
Ви можете зв'язатися з нами, використовуючи контактну інформацію, зазначену
нижче.
Data Protection Officer: dpo@smartme.wiki
SmartMe дійсно використовує файли cookie
SmartMe ("ми"," ми "або" наш") використовує файли cookie та інші технології на
цьому https://smartme.wiki Веб-сайт і мобільний додаток для відповіді ("послуги").
Використовуючи сервіси і натискаючи відповідні кнопки на наших банерах, ви даєте
згоду на використання файлів cookie для цілей, які ми описуємо в цій Політиці.
Cookies це…
Ці невеликі файли, що містять фрагменти тексту, які відправляються в ваш браузер вебсайтом, який ви відвідуєте. Вони дозволяють нашому серверу надавати вам інформацію,
адаптовану до ваших потреб, коли ви скористаєтеся послугами наступного разу. Зазвичай
ваш браузер повідомляє нашим системам, чи були які-небудь файли cookie розміщені на
вашому пристрої, і в результаті ми можемо аналізувати інформацію, яку надають нам
файли cookie.
Типи файлів cookie та цілі, для яких SmartMe їх використовує
Ми використовуємо файли cookie для наступних цілей

Categories of Use

Description

Суто за необхідністю

Наш Веб-сайт не може нормально функціонувати без цих
файлів cookie. Ці файли cookie не зберігають ніякої
особистої інформації, що дозволяє встановити особу.

Деякі з файлів cookie є сесійними і будуть видалені
при виході з Веб-сайту, інші можуть зберігатися
протягом 2 років після Вашого останнього
відвідування нашого Веб-сайту, перш ніж вони будуть
автоматично видалені.
Продуктивність,
аналітика та
дослідження

Файли cookie допомагають нам дізнатися,
наскільки добре працює наш Веб-сайт і плагіни в
різних місцях. Ми також використовуємо файли
cookie, щоб зрозуміти, як користувачі взаємодіють
з сервісами, поліпшити контент і сервіси, а також
впровадити
функції,
що
поліпшують
користувальницький досвід. Ці файли cookie
можуть зберігатися протягом 2 років після Вашого
останнього відвідування нашого Веб-сайту, перш
ніж вони будуть автоматично видалені. Будь ласка,
зверніть увагу, що деякі файли cookie є постійними
файлами cookie, які не будуть видалені
автоматично і тому повинні бути видалені вручну.

Функціональніст ь

Файли cookie, які покращують вашу взаємодію з
нашими сервісами і дозволяють нам підтримувати
ваші користувацькі уподобання. Деякі з файлів
cookie є сесійними і будуть видалені при виході з
Веб-сайту, інші є постійними файлами cookie, які
не видаляються автоматично і тому повинні бути
видалені вручну.

Націлювання

SmartMe може використовувати файли cookie для
того, щоб надавати вам більш релевантну рекламу,
коли Ви користуєтеся послугами. Файли cookie
дозволять нам дізнатися більше про ваші попередні
відвідування SmartMe і вашої активності в
SmartMe, включаючи дату і час відвідувань, час,
проведений на Веб-сайті, а також переглянуті
сторінки і раніше відвідані веб-сайти. Деякі з
файлів cookie є сесійними і будуть видалені при
виході з Веб-сайту, інші можуть зберігатися
протягом 3 років після Вашого останнього
відвідування нашого Веб-сайту, перш ніж вони
будуть автоматично видалені. Будь ласка, зверніть
увагу, що деякі файли cookie є постійними файлами
cookie, які не будуть видалені автоматично і тому
повинні бути видалені вручну.

Сторонні файли cookie LinkedIn, Google, Vimeo, Bing, Snapchat, Facebook і YouTube
встановлюються нашим Веб-сайтом.
Управління файлами cookie
Якщо ви не вирішите інакше, ми можемо зберігати і обробляти тільки ті файли cookie,
які необхідні для роботи нашого Веб-сайту. Якщо ви не хочете, щоб ми розміщували
файли cookie на вашому пристрої, ви можете відмовитися від своєї первісної згоди,
змінивши свої уподобання у спливаючому вікні, що відображається під час вашого
першого відвідування Веб-сайту, або відмовитися пізніше. Ви зможете перевірити типи
файлів cookie, натиснувши на опцію "Показати подробиці", і вибрати конкретні типи
файлів cookie, поставивши галочки у спливаючому вікні. Поставивши галочку
"дозволити всі файли cookie", ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie для всіх
цілей, згаданих вище. Якщо ви не згодні з використанням файлів cookie, ви можете
продовжити використання Сервісів зі строго необхідними файлами cookie, тільки
натиснувши "Зберегти налаштування". Будь ласка, зверніть увагу, що відмова від
використання певних типів файлів cookie, крім необхідних, вплине на ваш досвід
роботи на нашому Веб-сайті, оскільки при подальшому використанні Веб-сайту не буде
ніякої персоналізації і розпізнавання пристроїв. Ви також можете змінити або
відкликати свою згоду в будь-який час, зв'язавшись з нами на нашу контактну адресу
електронної пошти. Крім того, ваш веб-браузер дозволяє контролювати та обмежувати
файли cookie на пристрої. Крім того, будь ласка, майте на увазі, що просто відключення
всіх файлів cookie або всіх наших файлів cookie в налаштуваннях вашого браузера
може призвести до того, що певні розділи або функції нашого Веб-сайту не
працюватимуть. Тому ми рекомендуємо використовувати налаштування файлів cookie
на нашому Веб-сайті замість відключення всіх файлів cookie у вашому веб-браузері.
Дізнайтеся більше про файли cookie
Для отримання додаткової інформації про терміни зберігання ви можете просканувати
Веб-сайт за допомогою служб сканування файлів cookie, таких як:

- All About Cookies: https://allaboutcookies.org/
- Network Advertising Initiative: https://www.networkadvertising.org

