
 

Політика використання файлів cookie 

 

Ця політка регулює порядок та випадки використання особистої інформації на веб-сайті 

European Design Upgrade в цілому та те, яким чином ви можете контролювати 

використання цих даних. Терміном "комп'ютер" у цьому документі позначаються 

комп'ютери, смартфони та інші пристрої, які дозволяють користувачам здійснювати 

доступ до мережі Інтернет.  

 

1. Збір інформації 

 

Нами здійснюється збір 2 типів інформації — даних, які ми отримуємо від користувачів, 

та даних, збір яких здійснюється в автоматичному режимі. 

 

1.1 Інформація, яка надається користувачами при заповнені анкети для участі в 

конкурсі. 

1.2 Інформація, яка отримується в автоматичному режимі — дані відвідувачів веб-

сайту, які збираються ресурсом Google Analytics (далі "GA") — безкоштовним 

інструментом від Google, що дозволяє власнику веб-сайту вивчати поведінку 

користувачів на веб-сторінці.  

 

Під час відвідування будь-яких сторінок веб-сайту вашим браузером здійснюється 

передача інформації про вас інструментам GA. В обліковому записі GA ми отримуємо 

таку інформацію: 

 

• демографічні дані (наприклад, відомості про вік, стать, мову, країну, операційну 

систему, браузер); 

• дані про інтереси (спорт, ігри і т. д.); 

• дані про поведінку (новий клієнт чи повторний, скільки часу клієнт проводить на 

веб-сайті, кількість сторінок); 

• дані про залучення клієнтів (звідки дізналися про сайт — пряме посилання, 

реферал, органічний пошук і т. д.). 

 

Інструментами GA використовуються файли cookie для збереження інформації про вас. 

 

Що таке файл cookie? 

 

Файл cookie — це невеликі фрагменти даних, що містять унікальній ідентифікатор, який 

надсилається сервером веб-сайту до браузеру вашого комп'ютера та зберігаються на 

жорсткому диску комп'ютера. Кожен веб-сайт або сторонній постачальник послуг, що 

використовуються веб-сайтом, можуть надсилати власні файли cookie до вашого браузеру,  

 

Власне файли cookie не можуть повідомити нам вашу адресу електронної пошти або іншу 

особисту інформацію до тих пір, поки ви самі не вкажете її, наприклад, зареєструвавшись 

на одному за наших веб-сайтів. Щойно ви дасте свою згоду на надання ваших особистих 

даних, цю інформацію одразу ж буде додано до даних файлів cookie. Файли cookie — це 

щось на зразок ідентифікаційної карти. Вони унікальні для вашого комп'ютера та можуть 

бути прочитані тільки сервером, яким їх було надано. 

 

2. Використання зібраної інформації 

 



Ми використовуємо ремаркетингові інструменти GA. Вони дозволяють нам показувати 

рекламу користувачам, що раніше відвідували наш веб-сайт, на інших веб-сайтах. Сервіс 

AdWords допомагає нам використовувати цю функцію.  

 

Сервіс GA надає нам анонімну інформацію про статистику. Сервіс оперує IP-адресами та 

інформацією про файли cookie, що використовуються на нашому веб-сайті, завдяки чому 

ми дізнаємося, яка кількість людей відвідує наш сайт, скільки з їх числа переглядають ті 

чи інші сторінки, які браузери вони використовують (що дозволяє нам вдосконалювати 

сумісність наших сервісів для більшої кількості людей), а також, в деяких випадках, які 

користувачі проживають в яких країнах, містах і регіонах. Іноді IP-адреси опрацьовуються 

за межами Європейської економічної зони і, в такому випадку, ми гарантуємо, що їх 

опрацювання відбувається у відповідності з вимогами Закону про охорону інформації. 

 

3. Блокування та видалення особистої інформації 

 

Чимало браузерів дозволяють відмовлятися від використання файлів cookie. Наведені 

нижче посилання допоможуть вам дізнатися більше інформації про те, як ви можете 

здійснювати управління файлами cookie у своєму веб-браузері. Проте пам'ятайте, 

вимкнення файлів cookie поширюється не тільки на цей, але й інші веб-сайти. 

 

У вас також є можливість видалити файли cookie, що зберігаються на вашому комп'ютері. 

Для цього достатньо слідувати інструкціям браузера. Проте блокування файлів cookie 

може негативно вплинути на роботу багатьох веб-сайтів. 

 

4. Захист інформації 

 

Ми не продаємо, не надаємо в оренду та не розповсюджуємо інформацію про наших 

користувачів третім особам. Особисту інформацію може бути надано виключно 

правоохоронним або державним органам, якщо це буде вимагатися законом. 

 

5. Інше 

 

Заповнення анкети на веб-сайті European Design Upgrade  вимагає від вас згоди з 

положеннями політики щодо файлів cookie. У разі якщо ви не згодні з її положеннями, не 

відвідуйте веб-сайт www.edupgrade.design та не заповнюйте нашу анкету.  

 

Ми залишаємо за собою право час від часу без попереднього повідомлення вносити зміни 

до політики щодо файлів cookie. З огляду на це ми просимо вас час від часу перевіряти цю 

політику, щоб завжди бути в курсі змін та оновлень. 

 

Для того, щоб задати своє питання про політику щодо файлів cookie, ви можете написати 

на адресу електронної пошти: edu.info@kfund.ua. 

http://www.edupgrade.design/
mailto:edu.info@kfund.ua

