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Політика щодо використання файлів cookie 

 

 

 

1. Що таке файли cookie? 

 

1.1. Cookie – текстові  файли з невеликим обсягом інформації, які передаються на браузер 

і зберігаються на Вашому комп'ютері, мобільному телефоні або іншому пристрої, з якого Ви 

заходите на сайт. Файли cookie відправляють інформацію на наш сайт кожен раз, коли ви 

його відвідуєте. 

1.2. Файли cookie можуть бути постійними («постійні»), які зберігаються на комп'ютері до 

тих пір, поки користувач їх не видалить, або тимчасовими («сесійні»), які діють до тих пір, 

поки не буде закрито браузер. 

1.3. Отримати більше інформації про Файли cookie можна за цими посиланням 

https://cookiesandyou.com/ ; https://bit.ly/2rw5SFz.  

 

2. Яким чином сайт www.gioschool.com використовує файли cookie? 

 

2.1. Під час першого відвідування сайту Ви можете дозволити чи заборонити 

використання cookie-файлів. Або змінити налаштування Вашого браузера. 

2.2. Інформація, яка надається Вами, – відомості про адресу електронної пошти, ПІБ, 

номер телефону та ін., отримується після натискання на кнопку "Зареєструватися". 

2.3. Файли cookie використовуються для покращення функціонування сайту, підбору 

якісного контенту й покращення сервісу, зокрема щоб: 

2.3.1. забезпечити належний рівень безпеки, а також перевірити та запам'ятати Ваші 

особисті дані, завдяки чому вам не потрібно вводити їх кожного разу, щойно ви переходите 

на нову сторінку; 

2.3.2. запам'ятати Ваше рішення про збереження імені користувача та паролю, щоб Вам не 

довелося вводити їх під час кожного відвідування веб-сайту; 

2.3.3. запам'ятати, який контент є для Вас найбільш важливим, що дозволяє змінювати сайт, 

доповнюючи його інформацією, що може Вас зацікавити; 

2.3.4. гарантувати, що придбання того чи іншого сервісу через наш веб-сайт буде швидким 

та безпечним; 

2.3.5. збирати та зберігати анонімну інформацію, яка дозволить нам краще зрозуміти, яким 

чином відвідувачі використовують наш сайт та як ми можемо покращити структуру нашого 

сайту. 

 

3. Управління файлами cookie 

 

3.1. Заблокувати або видалити файли cookie, а також обмежити їх дію можна в 

налаштуваннях Вашого браузера. Необхідні для цього дії в різних браузерах можуть бути 

різними. 

3.2. Зверніть увагу, що певні сторінки нашого сайту доступні тільки при використанні 

файлів cookie. Відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до наших 

матеріалів і неповноцінного функціонування сайту. 

 

4. Захист інформації 

4.1. Ми не продаємо та не розповсюджуємо інформацію про наших користувачів третім 

особам. Інформацію може бути надано виключно правоохоронним або державним органам, 

коли це вимагається законом. 
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