
 

Політика щодо сookies  

Політика щодо файлів cookies дає опис їх використання Групою Lactalis на сайті 

Ilovecheese.com.ua , а також пояснює як підключити та відключити cookies.  

Ми не збиратимемо ваші особисті дані без вашої згоди. 

Що таке файл cookie?  

Файл  cookie  - це  анонімна інформація, яка зберігається на комп’ютері, планшеті чи  смартфоні,  

коли користувач відвідує Internet. Cookie дозволяє розпізнавати пристрій, яким ви користуєтесь.  

Під час відвідування сайту Ilovecheese.com.ua він може містити cookies.  

Файли сookies  зберігають інформацію анонімно та не приносять шкоди вашому пристрою. 

Які саме файли cookies використовуються на сайті Ilovecheese.com.ua? 

Типи файлів  
cookies 

Ціль файлів cookie Наслідки блокування файлів cookie 

Базові  

Такі cookies необхідні для того, 
щоб відвідування сайту було для 
вас приємним та 
безперешкодним. Вони 
дозволяють веб-сторінці 
впізнавати вас  та забезпечувати 
збереження сеансу.  

Без таких cookies, сайт не зможе 
нормально працювати, саме тому 
такі cookies мають залишатися 
активованими. Інакше доступ буде 
частково заблоковано,  

Функціональні 

Такі cookies допомагають 
покращити відвідування сайту та 
дозволяють використовувати 
можливість ділитися контентом  
(в соціальних мережах через наш 
сайт). 

Ваш доступ до деякого змісту та 
можливостей без таких  cookies 
може бути обмежений. 

Рекламні 

Рекламно-орієнтовані сookies 
дозволяють  надсилати вам 
цілеспрямовану та 
персоналізовану рекламу на 
основі вашого профілю 
(маршруту та статусу) на 
Ilovecheese.com.ua Ці дані є 
анонімними. 

 
Якщо ви не активуєте ці файли 
cookies, ми не зможемо надсилати 
рекламні пропозиції, що 
відповідають вашим інтересам. 
Ви не матимете змоги скористатися 
пропозиціями, призначеними для 
членів Ilovecheese.com.ua - 
пропозиція може бути менш 
привабливою для вас. 



 

Рекламні файли cookies та файли 
третіх сторін допомагають 
оцінювати ефективність 
рекламної кампанії і, таким 
чином, відповідати очікуванням 
постійних та майбутніх 
відвідувачів нашого веб-сайту 
Ilovecheese.com.ua 
 

 
Без цієї інформації нам важко 
дізнаватися про найбільш очікувані 
відвідувачами пропозиції та 
оцінювати їх ефективність. Тому 
запропонована пропозиція, буде 
менш привабливою для вас та інших 
відвідувачів. Ви також постійно 
бачитимете одну й ту ж рекламу. 
 

Аналітичні 

 
Аналітичні файли cookies 
збирають дані, пов'язані з 
використанням нашого веб-
сайту, дозволяючи  створювати 
статистику відвідувань веб-сайту 
та впроваджувати зміни для 
покращення вашого 
відвідування. 
 

 
Без цієї інформації нам важко 
удосконалювати веб-сайт на основі 
вашого досвіду в Інтернеті, 
дізнаватися про загальну та 
анонімну статистику щодо веб-
трафіку тощо. 
 

  

Через інформаційний банер, який з'являється під час вашого першого відвідування веб-сайту, ви 

маєте можливість надати згоду на використання файлів cookie для рекламних цілей.   

Хто має доступ до ваших cookies? 

Internet сайт має лише доступ до тих файлів cookies, які він зберіг на вашому комп’ютері. 

Наприклад, якщо компанія X зберегла cookies в вашому браузері,  вона матиме доступ лише до 

своїх файлів cookie, але не до cookies іншої компанії. 

 

 


