Выкарыстанне файлаў cookie на нашым вэб-сайце
Што такое cookies?
Cookies — гэта невялікія тэкставыя файлы, якія размяшчаюцца на вашым камп'ютары або мабільнай
прыладзе пры першым наведванні вэб-сайта. Файлы cookie выкарыстоўваюцца для спраўнай і больш
эфектыўнай працы вэб-сайта. Яны таксама выкарыстоўваюцца для вэб-аналітыкі, каб дапамагчы
карыстальнікам аптымізаваць іх наведванне гэтага вэб-сайта. Існуе два тыпы файлаў cookie: сесіённыя і
пастаянныя файлы cookie:
●

●

Сесіённыя файлы ствараюцца часова ва ўкладзенай папцы браўзера падчас вашага наведвання
вэб-сайта. Дзеянне такіх файлаў cookie спыняецца, і яны аўтаматычна выдаляюцца пасля закрыцця
інтэрнэт-браўзера.
Пастаянныя файлы застаюцца ва ўкладзенай папцы вашага браўзера і актывуюцца зноў, як толькі вы
наведваеце вэб-сайт, які стварыў пэўны файл cookie. Пастаянны файл cookie працягвае дзейнічаць
пасля закрыцця браўзера, ён застаецца ва ўкладзенай папцы браўзера на працягу перыяду,
вызначанага ў самім файле cookie.

Для якіх мэт прызначаны файлы cookie?
Файлы cookie выконваюць шмат функцый. Напрыклад, яны дапамагаюць нам распазнаваць і падлічваць
колькасць наведвальнікаў, аналізаваць прадукцыйнасць працы нашага вэб-сайта, памятаць ваша імя
карыстальніка і выбраныя параметры. Дзякуючы гэтаму, мы зможам хутчэй падабраць змесціва, якое будзе
адпавядаць вашым інтарэсам. Ніжэй прыведзены агляд таго, якія файлы cookie выкарыстоўваюцца на
нашых вэб-сайтах і якая іх роля:
Тып файла cookie Прызначэнне

Збор даных

Абавязковыя
файлы cookie

Часам іх называюць «строга
неабходнымі» файламі cookie,
паколькі без іх мы не можам
забяспечыць працу вялікай колькасці
сэрвісаў, якія патрэбны на нашым
сайце (напрыклад, яны дазваляюць
вам выканаць уваход у абароненую
вобласць нашага вэб-сайта).

Гэтыя файлы ідэнтыфікуюць толькі ваш
камп'ютар або мабільную прыладу.
Яны не ідэнтыфікуюць вас як асобу, а
гэта значыць, што ў гэтых файлах
cookie захоўваюцца толькі звесткі, якія
не маюць дачынення да асобы
карыстальніка.

Файлы
cookie
прадукцыйн
асці

Такія файлы выкарыстоўваюцца для
мэт аналізу і дазваляюць падлічыць
колькасць наведвальнікаў, а таксама
ўбачыць іх перамяшчэнні па нашым
вэб-сайце.
Гэта дапамагае палепшыць працу
нашага вэб-сайта (напрыклад,
наведвальнікам будзе лягчэй знайсці
непасрэдна тую інфармацыю, якую
яны шукаюць).

Гэтыя файлы ідэнтыфікуюць толькі ваш
камп'ютар або мабільную прыладу, а не
вас як асобу. Даныя для аналізу
збіраюцца ананімна.
У некаторых выпадках пэўныя файлы
cookie перадаюцца для кіравання
пабочным арганізацыям. Кампанія
Icopal абавязваецца не выкарыстоўваць
файлы cookie для ідэнтыфікацыі асоб
або для збору персанальных даных і не
выкарыстоўвае файлы cookie для
любых іншых мэт, акрамя вышэй
азначаных.

Функцыяна
льныя
файлы
cookie

Такія файлы выкарыстоўваюцца для
таго, каб пазнаць вас, калі вы зноў
вернецеся на наш вэб-сайт. Гэта дае
нам магчымасць персаналізаваць
наша змесціва для вас, вітаць вас па
імені і памятаць выбраныя вамі
параметры (напрыклад, мовы або
рэгіёну).

Сярод звестак, якія збіраюць гэтыя
файлы cookie, могуць быць
персанальныя даныя, якія вы ўвялі,
напрыклад, імя карыстальніка.

Мэтавыя файлы
cookie

Мэтавыя файлы cookie на
нашым вэб-сайце
выкарыстоўваюцца
рэкламадаўцамі.
Яны адсочваюць ваш браўзер, калі
вы наведваеце розныя вэб-сайты,
каб зразумець, чым вы цікавіцеся, і ў
залежнасці ад гэтага паказваць вам
адпаведныя рэкламныя аб'явы.

Захоўванне і доступ да гэтых
файлаў могуць ажыццяўляць
пабочныя арганізацыі, чые
інструменты былі выкарыстаны.

Як выконваецца кіраванне файламі cookie і іх адключэнне?
У наладах вашага інтэрнэт-браўзера можна выбраць, прымаць файлы cookie ці не. Аднак не забывайце
пра тое, што ў выпадку блакіравання ўсіх файлаў cookie у наладах вашага інтэрнэт-браўзера вы можаце
страціць некаторыя функцыі на нашым вэб-сайце і не будзеце мець доступ да некаторых раздзелаў вэбсайта.
На наступных вэб-сайтах вы зможаце знайсці звесткі пра тое, як кіраваць наладамі файлаў cookie і
выканаць іх наладжванне ў найбольш вядомых браўзерах:
●
●
●

Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

Калі вы карыстаецеся іншымі браўзерамі, вы можаце наведаць раздзел «Падтрымка» іх вэб-сайтаў, каб
даведацца, як кіраваць файламі cookie і адключаць іх.
Каб увогуле даведацца больш пра файлы cookie, у тым ліку пра тое, як убачыць, якія файлы cookie былі
наладжаны, і як кіраваць такімі файламі і адключаць іх, перайдзіце па спасылцы www.allaboutcookies.org

