
Політика cookie

Ваша конфіденційність важлива для ТзОВ «Кормотех». Ця політика щодо файлів cookie
(“Політика”) пояснює, що таке файли cookie та як ми їх використовуємо на веб-сайті
“https://www.optimeal.eu/uk/holistic_beauty” та на залежних сторінках (“Сайт”). Використовуючи
наш Сайт, Ви погоджуєтесь, що ми можемо використовувати файли cookie відповідно до цієї
політики.

Що таке cookie?

Файл cookie – це елемент даних, який веб-сайт може надіслати у ваш браузер, який може
бути збережений в операційній системі вашого комп’ютера.

Види cookie

Файли cookie можуть бути у вигляді сеансових файлів cookie чи постійних файлів cookie.
Коли ви закриваєте веб-браузер, файли cookie сесії видаляються з комп’ютера або пристрою.
Постійні файли cookie зберігатимуться на вашому комп’ютері чи пристрої до видалення або
до досягнення ними терміну придатності. Крім «класичних» файлів cookie, як описано вище,
деякі веб-сайти також використовують локальні та / або запити на зберігання та взаємодію
сеансів, які зберігають певні дані на вашому комп’ютері без дати закінчення терміну
придатності. Незважаючи на те, що ці запити не встановлюють жодних файлів cookie, вони
все одно можуть передавати інформацію про конфіденційність першим або третім сторонам
(див. Пояснення нижче).

Категорії файлів cookie

На веб-сайтах файли cookie зазвичай використовуються для різних цілей, наприклад:

● Продуктивність – cookie-продуктивність дозволяють веб-майстрам рахувати
відвідування та джерела веб-трафіку для вимірювання та покращення ефективності
своїх сайтів. Вони допомагають веб-майстрам дізнатися, які сторінки є найменшими і
найменш популярними, і побачити, як відвідувачі рухаються по сайту. Вся інформація,
яку ці файли cookie збирають, є агрегованою і, отже, анонімною.

● Основні / суворо необхідні – Ці файли cookie необхідні для роботи веб-сайту і не
можуть бути вимкнені. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на дії,
зроблені окремими відвідувачами сайту, які складають запит на послуги, такі як
встановлення їхніх налаштувань конфіденційності, вхід у систему або заповнення
форм.

● Реклама / націлювання – ці файли cookie зазвичай встановлюються рекламними
партнерами веб-майстрів. Ці компанії можуть бути використані для створення
профілю інтересів відвідувачів сайту та показу їх відповідної реклами на інших
сайтах. Вони не зберігають безпосередньо особисту інформацію, але базуються на
унікальній ідентифікації своїх браузерів та Інтернет-пристроїв. Якщо ви як відвідувач
веб-сайту не дозволяєте використовувати ці файли cookie, ви відчуєте менш націлену
рекламу.

● Функціональні – функціональні файли cookie дозволяють веб-сайту надавати
розширені функціональні можливості та персоналізацію. Вони можуть бути
встановлені власником веб-сайту або сторонніми постачальниками, послуги яких
власник веб-сайту додав на свої сторінки. Якщо відвідувач сайту не дозволяє ці файли
cookie, деякі або всі ці служби можуть не працювати належним чином.

● Прицільні cookie файли – Ці файли cookie збирають інформацію, яка
використовується або в сукупній формі, щоб допомогти веб-майстрам зрозуміти, як
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використовуються їх веб-сайти чи наскільки ефективні їх маркетингові кампанії, або
щоб допомогти їм налаштувати свої веб-сайти та програми для відвідувачів сайту з
метою покращення їх досвіду.

Джерело файлів cookie

● Перші сторони – Файли cookie першої сторони встановлюються самим сайтом і лише
певний локальний сайт може їх читати. Вони зазвичай використовуються для
функціональності сайту (наприклад, кошик для електронної комерції).

● Прицільні cookie файли  – Файли cookie, встановлені третіми сторонами, можуть
відстежувати або продавати компанії (наприклад, рекламні мережі). Ці cookie
перечитуються під час відвідувань інших сайтів, якщо відвідувані сайти працюють із
компаніями, що відстежують/продають маркетинг.

Як ми використовуємо файли cookie?

Як і більшість інтернет-сервісів, https://www.optimeal.eu/uk/holistic_beauty використовує файли
cookie, включаючи:

● Файли cookie продуктивності: Ми використовуємо кілька типів сторонніх файлів
cookie для поліпшення роботи Сайту, а отже, і для користувачів, коли ви відвідуєте
наш Сайт та / або додатки. Ми використовуємо ці файли cookie, наприклад, для
підрахунку відвідувань та джерел трафіку на Сайті або для розуміння взаємодії
відвідувачів із Сайтом.

● Основні та функціональні файли cookie: Ми використовуємо декілька типів файлів
cookie підрядних та сторонніх організацій, щоб забезпечити необхідні функції, а також
функціональні вдосконалення на нашому Сайті та / або додатках, наприклад, щоб
полегшити обробку контактної форми або вхід у ваш обліковий запис.

● Націлювання на файли cookie: Ми використовуємо кілька типів сторонніх файлів
cookie, щоб надавати релевантну та персоналізовану маркетингову інформацію про
наші продукти та визначати, чи певні оновлення продукту чи пропозиції щодо
оновлення є гарантованими.

Усі файли cookie браузера, які ми використовуємо, зашифровані.

Як контролювати файли cookie?

Ви можете контролювати та / або видаляти декілька типів файлів cookie за своїм бажанням –
детальніше див. www.aboutcookies.org .

Наприклад, ви можете налаштувати веб-переглядач, щоб він повідомляв вас про отримання
файлу cookie, надаючи можливість вирішити, чи приймати його. Ви можете видалити всі
файли cookie, які вже є на вашому комп’ютері, і ви можете встановити більшість браузерів,
щоб запобігти їх розміщенню.

Якщо це зробити, можливо, доведеться вручну коригувати деякі налаштування кожного разу,
коли ви відвідуєте сайт, і деякі сервіси та функції можуть не працювати.
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