Згода Користувача на використання файлів cookies
Використовуючи feskov.ua (Сайт) і сервіси обміну повідомленнями, що знаходяться
на ньому, ви (Користувач) погоджуєтесь із застосуванням нами файлів cookie.
Файли cookie будуть завантажуватися на ваш пристрій при відкритті сторінок Сайту.
З їх допомогою буде забезпечена коректна робота ресурсу, а також нами будуть
отримані дані, які дозволять зробити відвідування Користувачем Сайту більш
комфортним.
Якщо ви проти того, щоб Сайт використовував подібні технологічні прийоми і
завантажував на ваш пристрій файли cookie, вам варто змінити налаштування власного
браузера так, щоб відстежувати і видаляти подібні файли.
Що таке cookie та інші подібні технології
Сookie — це спеціальні файли, які зберігаються на ваш комп'ютер або телефон, коли ви
відкриваєте будь-яку сторінку нашого сайту. З їх допомогою ми можемо бачити, як саме
ви використовуєте наш Сайт і сервіси, а також які налаштування для вас оптимальні.
Файли cookie можуть бути необхідними і функціональними. Необхідні cookie
допомагають нам зробити так, щоб у Користувача коректно відкривалися різні сторінки
сайту. За допомогою функціональних cookie Сайт отримує можливість «впізнавати»
Користувача, якщо він раніше вже бував на Сайті, і запам'ятовувати налаштування, які
були в період минулого перебування на сайті.
«Сеансові» файли cookie потрапляють на ваш пристрій в момент, коли ви заходите на
сайт, але при виході з сайту і закриття браузера самостійно видаляються.
«Постійні» файли cookie залишаються на вашому комп'ютері або телефоні після того, як
ви йдете з сайту і закриваєте браузер.
«Власні» файли cookie можуть поміщати на ваш пристрій адміністрація Сайту або треті
особи з метою збору інформації для певної аналітики, наприклад, щоб дізнатися, яка у вас
операційна система або браузер.
Як здійснюється використання cookie нашим Сайтом
Використання подібних технологій допомагає відслідковувати дії Користувача. Бачити,
які сторінки він відвідав, як довго на них знаходився, аналізувати інформацію з метою
удосконалення роботи Сайту. Сookie також допомагають виявити помилки в роботі Сайту.
Файли cookie сприяють забезпеченню безпеки Сайту і дозволяють захищати його від атак
вірусів і спаму.
Як управляти файлами cookie
У вас є можливість відключити збереження файлів cookie на своєму пристрої. Для цього
потрібно змінити налаштування в браузері і відмовитися від деяких або всіх подібних
файлів.
При спеціальному налаштуванні вашого комп'ютера або телефону, вони можуть завжди
попереджати вас про те, що подібні файли відправлені на ваш пристрій, щоб ви прийняли
рішення, дозволяти їх розміщення на пристрій чи ні, або ж ваша система може відразу
блокувати їх.
Однак в цьому випадку ви можете отримати некоректне відображення сторінок або
неповний доступ до інформації, розміщеної на Сайті.

