GoBeauty Studios. Політика використання файлів cookies
Останні зміни 18 грудня 2019
Ця Політика використання файлів cookies (Політика) є невід’ємною частиною наших Правил
користування («Правила») і Політики Конфіденційності, терміни та визначення цієї Політики
мають те ж значення, що і в наших Правилах.

1. Що таке файли cookies
Файли cookies – це маленькі частинки інформації, що залишаються на вашому пристрої після
відвідування будь-якого веб-сайту. Коли наступного разу ви заходите до цього веб-сайту, ці
частинки дають можливість власникам веб-сайту надавати вам інформацію, що є
індивідуалізованою під ваші потреби.
Файли cookies використовуються для того, щоб покращити ваш досвід користування вебсайтом. Але це не єдина корисна функція файлів cookies. Якщо ви шукали якісь товари чи
послуги, і певна компанія пропонує такі товари чи послуги, файли cookies на вашому
комп’ютері можуть допомогти такій компанії запропонувати вам їхні товари чи послуги.
Завдяки файлам cookies власник веб-сайту чи платформи може бачити дії та вподобання
користувача у використанні веб-сайту чи платформи, аналізувати цю інформацію та надавати
користувачу більш релевантну інформацію щодо послуг, які користувач використовує зараз чи
може використовувати надалі.
Деякі сервіси збирають статистику в узагальненій формі і можуть не вимагати згоди
користувача, деякі сервіси можуть керуватися безпосередньо власником веб-сайту та, залежно
від опису, без допомоги третіх осіб.

2. Які файли cookies використовуємо ми
Ми можемо встановлювати на ваш пристрій такі види файлів cookies:
Вид
Необхідні
технічні файли
cookies

Опис
Ці файли допомагають веб-сайту працювати без
помилок та можуть використовуватися для того,
щоб створити акаунт Користувача та керувати ним.
Ці файли cookies є строго необхідними для
безперебійної роботи Платформи.

Аналітичні
файли cookies

Ці файли cookies дозволяють нам стежити за
активністю Користувача та відвідувача на
Платформі,
рахувати
кількість
відвідувачів,
вимірювати тривалість сесій та схожі параметри,
збирати інформацію про пошукові запити та про

Функціональні
файли cookies

Комерційні
файли cookies

текст, що Користувач вводить у процесі
використання Платформи, для того, щоб
оптимізувати Платформу та покращити її роботу.
Ці файли cookies дозволяють нам запам’ятати вибір
Користувача та надавати певні додаткові послуги
через
платформу
(наприклад,
зберігати
Користувача залогіненим). Ці файли cookies не є
обов’язковими для роботи Платформи, проте
роблять Веб-сайт більш зручним для використання.
Ці файли cookies дозволяють нам показувати вам
нашу рекламу на інших веб-сайтах. Це називають
«ретаргетингом»; у цьому випадку, вам буде
показуватися реклама того, що ви шукали раніше.

3. Як ми використовуємо Дані, зібрані з використанням файлів
cookies
Якщо ви відвідували нашу Платформу, скоріш за все, повідомлення про згоду на використання,
було першим повідомленням, що ви побачили. Ми повідомляємо, що на Платформі ми
використовуємо файли cookies. У більшості випадків, ми просимо вас надати згоду на
встановлення файлів cookies. Це не стосується лише необхідних файлів cookies, зокрема,
технічних файлів cookies.
Дані, які ми збираємо через файли cookies, обробляються відповідно до положень нашої
Політики конфіденційності. Наприклад, доступ до цих даних можуть мати наші працівники,
підрядники та афілійовані особи.

4. Чи можете ви відкликати вашу згоду та відмовитися від
використання файлів cookies
Так, ви можете зробити це, вибравши відповідні налаштування у вашому браузері. Посилання
нижче можуть бути корисними для того, щоб ви могли вибрати найкращу опцію для вашого
браузера:
Для користувачів Internet Explorer
Для користувачів Firefox
Для користувачів Chrome
Для користувачів Safari web та iOS.

