1. Як ми використовуємо файли Cookies?
Ми використовуємо файли Cookies на сайті https://baby.prostokvashyno.ua/ (далі - «Сайт») для більш
інформативного, ефективного та максимально зручного використання Сайту відвідувачами, і файли
Cookies допомагають нам досягти цього для Вас. Файли Cookies, які використовує Сайт, не
зберігають особисту інформацію і не можуть завдати шкоди Вашому пристрою.
Продовжуючи перегляд і користування Сайтом, ви погоджуєтеся на використання файлів Cookies і
інших технологій, викладених в цій політиці. Ми цінуємо, що деяким користувачам може подобатися
більш індивідуальний контроль за їх відвідуванням Сайту і, відповідно, коригування їх налаштувань.
Ви можете прочитати все про це в розділі нижче «Як контролювати і видаляти файли Cookies». Якщо
ви не згодні з таким використанням, будь ласка, утримайтеся від користування Сайтом.
Файли Cookies - це невеликі за обсягом файли, що містять обсяг даних, які Сайт може відправити до
Вашого браузеру. Потім вони можуть бути збережені на жорсткому диску Вашого пристрою і
доступні через Сайт. Такі дані Cookies можуть бути вилучені, що в результаті дозволить нам
налаштовувати Сайт для більш зручного використання його Вами. Важливо підкреслити, що файли
Cookies не збирають особисті дані, що зберігаються на Вашому пристрої.
2. Як ми використовуємо файли Cookies?
Ми прагнемо постійно вдосконалювати якість Вашого часу на Сайті. Для цього Сайт використовує
такі сервіси як Google Analytics, Google Analytics для рекламодавців і Google TagManager, які
допомагають аналізувати і постійно покращувати Вашу присутність. Такі сервіси також можуть
розміщувати файли Cookies. Пропонуємо Вам ознайомитися з політикою конфіденційності та
правилами використання файлів Cookies за посиланням:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en&gl=ua

3. Сторонні файли Cookies?
З метою демонстрації Вам реклами відповідно до Ваших вподобань, ми використовуємо сервіс
Google Analytics для рекламодавців, який збирає додаткову інформацію за допомогою файлів Cookies
рекламних вподобань та ідентифікаторів.
Для роботи сайтів і рекламних сервісів Google використовуються різні типи файлів Сookie. Ваш
браузер може зберігати деякі або всі з них, а також дозволяє переглядати і управляти ними. Ці
функції можуть бути недоступні на мобільних пристроях. Сайт не має контролю або відповідальності
за такі файли Cookies, тому для отримання додаткової інформації Вам необхідно ознайомитися з
політикою Cookies відповідної третьої сторони.
Детальніше щодо типів файлів Cookies, які використовує Google:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=ru
4. Як контролювати і видаляти файли Cookies?
Сайт не використовує файли Cookies для збору особистої інформації про відвідувача Сайту. Однак,
якщо Ви вирішите відключити, відхилити або заблокувати файли Cookies, то деякі частини сторінок
Сайту, можливо, не будуть працювати коректно, або в деяких випадках Сайт не буде доступний
взагалі.
Для отримання додаткової інформації про управління налаштуваннями Cookies і браузера, або як
видаляти файли Cookies на жорсткому диску, відвідайте сайт підтримки вашого браузеру і
операційної системи.
Ви також можете відключити збір даних про відвідані Вами сайти через Google Analytics за
допомогою встановлення спеціального Блокувальника Google Analytics, який даватиме вказівку
скрипту (ga.js, analytics.js, dc.js) не відправляти інформацію в Google Analytics.

Детальніше про встановлення Блокувальника:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

