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Оновлено: 8 квітня 2020 

 

Політика використання cookie-файлів 

 

Дана політика описує загальні умови використання файлів cookie на сайті 

www.taxters.com, типи файлів cookie, які ми використовуємо, їх призначення, і те, як Ви 

можете ними управляти. 

 

За допомогою різних файлів cookie ми покращуємо якість Вашої взаємодії з нашим 

сайтом. Дозвольте нам запам'ятати Ваші уподобання. 

 

Що таке cookie файл? 

 

Сookie файл - це невеликий фрагмент даних у вигляді тексту або бінарного коду, який 

зберігається нами на пристрої, який Ви використовуєте (планшеті, смартфоні, комп'ютері) 

при відвідуванні нашого сайту. При повторному відвідуванні браузер передає інформацію 

в зворотному напрямку. Таким чином, ми можемо розпізнати Вас і зробити Ваше 

перебування на нашому сайті максимально комфортним, налаштувавши інтерфейс під 

Ваші уподобання та інтереси. 

 

Які тими сookie файлів ми використовуємо і навіщо? 

 

Ми використовуємо кілька типів файлів cookie: 

 

 Сесійні - використовуються для зберігання та ідентифікації унікального 

ідентифікатора сеансу користувача з мето. управління сеансом користувача на веб-

сайті. Дані файли cookie видаляються при закритті всіх вікон браузера; 

 

 Функціональні - забезпечують роботу додаткових функцій нашого сайту, 

наприклад, для зберігання Ваших уподобань у виборі мови. Дані cookie 

покращують взаємодію з сайтом; 

 

 Аналітичні - з їх допомогою ми можемо зрозуміти, що саме цікавить Вас на 

нашому сайті, наприклад, які сторінки сайту є найбільш відвідуваними. Це дає нам 

можливість максимально ефективно наповнювати сайт корисним контентом. 

 

Управління cookie-файлами 

 

При необхідності Ви можете самостійно видалити файли cookie чи відключити 

можливість їх використання. Для цього потрібно слідувати інструкції по налаштуванню 

конфігурації Вашого браузера. Її можна знайти за посиланням 

(https://www.aboutcookies.org/). Звертаємо Вашу увагу на те, що після видалення чи 

виключення можливості використання файлів cookie, Ваш наступний візит на наш сайт 

може бути не настільки комфортним. 

 

Якщо у Вас виникло питання чи пропозиція 

 

http://www.taxters.com/
https://www.aboutcookies.org/
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Відповідальною за безпечну обробку Ваших даних на нашому сайті є компанія Taxters. 

Всі питання і пропозиції просимо надсилати на електронну пошту law@taxters.com  

mailto:law@taxters.com



