
Політика Cookies 
 

Дякуємо за відвідування Leeloo.ai («Веб-сайт»). Ця політика Cookies ("Політика" та/або 

"Політика Cookies") поширюється на Веб-сайт. Використовуючи Веб-сайт, ви погоджуєтесь з 

нашим використанням Cookies та інших технологій відстеження відповідно до цієї Політики. 

Якщо ви не погоджуєтесь з нашим використанням Cookies та інших технологій відстеження, 

ви повинні відповідним чином налаштувати параметри свого браузера або не використовувати 

Політику. Однак, якщо ви відключите Cookies, які ми використовуємо, це може вплинути на 

роботу користувача на веб-сайті та використання наших послуг. 

 

Що таке Cookies? 

 

Файл Cookies є невеликим фрагментом даних, який часто включає унікальний ідентифікатор, 

який відправляється в браузер вашого комп'ютера з сервера веб-сайту і зберігається на 

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

використовується веб-сайтом, може надіслати свій власний файл Cookies у ваш браузер, якщо 

дозволяють його параметри, але (для захисту вашої конфіденційності) ваш браузер дозволяє 

лише веб-сайту або сторонньому постачальнику послуг отримувати доступ до файлів Cookies, 

які він вже надіслав вам, а не до Cookies, надісланих вам іншими сайтами або іншими 

сторонніми постачальниками послуг. Файл Cookies буде містити деяку анонімну інформацію, 

таку як унікальний ідентифікатор та ім'я сайту, а також деякі цифри та номери. Це дозволяє 

веб-сайту запам'ятовувати такі речі, як налаштування параметрів. Файл Cookie може бути 

сесійним, тобто файлом Cookie, який залишається у вашому браузері, коли ви заходите на 

певний веб-сайт, а потім зникає при закритті браузера або може бути постійним файлом Cookie, 

який залишається у вашому браузері протягом певного періоду часу. 

 

Докладніше про файли Cookies можна дізнатися за посиланням нижче: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ru 
 

Як і для чого ми використовуємо Cookies? 

 

Ми використовуємо файли Cookies для покращення використання та функціональності Веб-

сайту та наших Послуг та для кращого розуміння того, як відвідувачі використовують Веб-

сайт, а також інструменти та послуги, що пропонуються на ньому. Файли Cookies допомагають 

нам адаптувати Веб-сайт до ваших особистих потреб, покращити зручність використання, 

отримувати зворотний зв'язок із клієнтами та зв'язатися з вами в іншому місці в інтернеті. 

 

Які типи файлів Cookies можуть використовуватись на Веб-сайті 

 

На веб-сайті ми можемо використовувати такі типи файлів Cookie: 

Сесійні Cookies 

Сесійні файли Cookie - це тимчасові файли Cookie, які видаляються при закритті браузера. 

Коли ви перезавантажуєте свій браузер і повертаєтеся на сайт, який створив цей файл Cookies, 

сайт розглядатиме вас як нового відвідувача. 

 

Постійні Cookies 

Постійні файли Cookie залишаються у вашому браузері доти, доки ви не видалите їх вручну 

або поки ваш браузер не видалить їх в залежності від періоду часу, встановленого у файлі 

Cookies. Ці Cookies розпізнають вас як відвідувача, що повертається. 



Cookies, які надсилають нам інформацію 

Це файли Cookie, які ми встановили на Веб-сайті, і вони можуть бути прочитані тільки на 

цьому Веб-сайті. Вони відомі як "основний файл Cookies". 

 

Таблиця Cookies: файли Сookies, які використовуються на Веб-сайті 

 

У наведеній нижче таблиці пояснюються основні файли Сookie, встановлені Веб-сайтом та за 

їх призначенням. 

Назва файла Сookies Призначення  

_ga, _gat, _gat_UA-

26122131-1, _gali, 

__utma, __utmb, 

__utmc, __utmt, 

__utmz 

Ці Сookies веб-аналітики, що надаються Google Inc., використовуються 

для збору інформації про те, як відвідувачі використовують наш веб-

сайт. Ми використовуємо цю інформацію для покращення веб-сайту. 

Для отримання додаткових відомостей див. Cookies, встановлені 

Google Analytics та Огляд конфіденційності Google Analytics. 

 

Інші аналогічні технології 

 

Інші технології відстеження, включаючи IP-адреси, лог-файли та веб-маяки, також 

допомагають нам адаптувати наш Веб-сайт до ваших особистих потреб. 

 

IP-адреса 

 

IP-адреса - це номер, який використовується комп'ютерами в мережі для ідентифікації 

комп'ютера при кожному вході до Інтернету. Ми можемо записувати IP-адреси для наступних 

цілей: (I) усунення технічних проблем, (II) підтримки безпеки Веб-сайту (III) кращого 

розуміння, як використовується наш Веб-сайт, та (IV) кращої адаптації контенту до ваших 

потреб в залежності від країни, де ви перебуваєте. 

 

Лог-файли 

 

Ми (або треті особи від нашого імені) можемо збирати інформацію у вигляді файлів журналів, 

які записують активність Веб-сайту та збирають статистику про відвідування користувача. Ці 

записи генеруються анонімно і допомагають нам збирати (серед іншого) (I) тип браузера та 

операційну систему користувача, (II) інформацію про сеанс користувачів (наприклад, URL-

адресу, з якої вони прийшли, дату та час, який вони відвідали наш Веб -сайт та сторінки, які 

вони переглядали на нашому Веб-сайті і як довго), та (III) інші аналогічні дані навігації або 

відвідування. 

 

Веб-маяки 

 

Ми можемо використовувати веб-маяки (або порожні GIF-зображення) на веб-сайті. Веб-маяки 

(також відомі як «веб-жучки») є невеликими рядками коду, які надають спосіб доставки 

графічного зображення на веб-сторінку з метою передачі даних назад нам. Інформація, зібрана 

за допомогою веб-маяків, може містити інформацію про те, як користувач відповідає на 

кампанію електронної пошти (наприклад, час відкриття електронної пошти, де користувач 

посилається на електронну пошту тощо). Ми використовуємо інформацію веб-маяка для різних 

цілей, включаючи звіт про трафік сайту, унікальні підрахунки відвідувачів, аудит реклами та 

електронної пошти, звітність, а також персоналізація. 



 

Керування файлами Cookies / параметрами 

 

Ви повинні переконатися, що ваш комп'ютер налаштований на те, чи згодні ви прийняти файли 

Cookies чи ні. Ви можете налаштувати браузер так, щоб він попереджав вас, перш ніж 

приймати файли Cookie, або ви можете просто відмовитися від них. Вам не потрібно мати 

Cookies для використання або навігації по багатьох частинах Веб-сайту, хоча ви можете не 

мати доступу до всіх функцій на Веб-сайті, якщо ви це зробите. Перегляньте кнопку «Довідка» 

у вашому браузері для того, як можна це зробити. Пам'ятайте, що якщо ви використовуєте різні 

комп'ютери в різних місцях, вам необхідно переконатися, що кожен браузер налаштований 

відповідно до ваших уподобань у Cookies. 

Оскільки веб-маяки є частиною веб-сторінки, неможливо «відмовитись» від них, але ви можете 

зробити їх неефективними, відмовившись від файлів Cookies, які вони встановили. 

 

Блокування або видалення особистої інформації 

 

Більшість браузерів дозволяють відмовитись від прийому файлів Cookies. Ці посилання 

пояснюють, як ви можете керувати Cookie через ваш браузер - пам'ятайте, що якщо ви 

відключите файли Cookie у своєму браузері, то ці настройки застосовні до всіх сайтів, а не 

тільки до нашого: 

 

• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835  

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ru&hl=ru&answer=95647. 

• Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html  

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20Cookies 

• Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

 

Однак, блокування всіх файлів Cookie буде мати негативний вплив на зручність використання 

багатьох веб-сайтів. Ви також можете видалити файли Cookies, які вже збережені на вашому 

комп'ютері, відповідно до інструкцій вашого браузера. Знову ж таки, це може негативно 

вплинути на зручність використання багатьох веб-сайтів. 

Якщо ви хочете відмовитися від Cookies Google Analytics, зробіть це, натиснувши посилання: 

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Докладніше про видалення файлів Cookies можна дізнатися на сторінці 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=ua.  

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=ua

