ПОЛІТИКА COOKIE
Політика cookie (надалі - «Політика») пояснює, як ТОВ «ГЛОБАЛ ФАКТОР» (надаліФінансова установа) використовує технології cookie, щоб пропонувати вам
персоналізований контент на сайті Фінансової установи за посиланнями: https://globalfactor.com.ua/ (надалі - «Сайт»). У даному розділі ми докладно описуємо цілі, для яких ми
використовуємо cookie.
Що таке cookie і для чого ми їх використовуємо?
Cookie – це невеликий текстовий файл, який завантажується на пристрій або зчитується
браузером (наприклад, комп’ютер, ноутбук чи смартфон), коли користувач отримує доступ
до певних веб-сайтів.
Майже кожен сайт використовує технологію cookie, щоб оптимізувати дизайн і
функціональність сайту. Cookie також роблять Вашу взаємодію з веб-сайтами безпечнішою
і швидшою, оскільки вони можуть запам’ятовувати Ваші персональні налаштування
(наприклад, логін або мову), відправляючи інформацію назад на сайт, який містить cookies
або на інший сайт, до якого він належить (cookies третьої сторони) при повторному
відвідуванні сайту з того ж пристрою.
В залежності від цілей, для яких використовуються cookies, вони зазвичай поділяються на
наступні категорії, які використовує Фінансова установа:
Обов’язкові cookies дозволяють Вам користуватись сайтом і його основними функціями.
Вони, як правило, встановлюються у відповідь на Ваші дії, наприклад, вхід до власного
облікового запису на сайті. Ці файли необхідні для того, щоб користуватись нашим сайтом.
Функціональні cookies використовуються, щоб запам’ятати Вас при повторному
відвідуванні сайту та надавати покращений персоналізований сервіс. Наприклад, сайт може
привітатись з Вами особисто, або ж запам’ятати інформацію про Ваш вибір мови чи
місцезнаходження. Ці cookies збирають інформацію анонімно та не можуть відслідковувати
відвідування Вами інших сайтів.
Аналітичні та експлуатаційні cookies дозволяють нам зберігати інформацію про те, як Ви
користуєтесь сайтом і скільки разів заходите на нього. Наприклад, ми зберігаємо
інформацію про те, які сторінки Ви відвідуєте найчастіше і чи отримуєте повідомлення про
помилки. Це дозволяє нам покращувати роботу нашого сайту, у тому числі забезпечувати
швидкий доступ до важливої інформації, яка Вам цікава. Ці cookies слугують тільки для
підвищення якості роботи сайту.
Цільові або рекламні cookies створені для того, щоб запам’ятовувати кількість відвідувань
нашого сайту, а також перелік сторінок, які Ви відкриваєте та посилання, за якими
переходите. Ці cookies створені для того, щоб Ви отримували тільки релевантну рекламну
інформацію, що відповідає Вашим вподобанням. Вони слугують лише для того, щоб
обмежити кількість показів Вам рекламних повідомлень, а також допомагають оцінити
ефективність наших рекламних кампаній. Також ми можемо передавати дану інформацію
третім особам (наприклад, рекламодавцям) для тих же цілей. Використання сторонніх
cookie-файлів.
Як відмовитися від використання cookie-файлів?

Ви можете в будь-який момент відмовитися від збереження cookie-файлів на вашому
пристрої. Для цього слідуйте викладеним нижче інструкціям.
Зміна налаштувань Вашого веб-браузера Якщо Ви хочете видалити cookie-файли, збережені
на вашому пристрої, і налаштувати ваш веб-браузер на відмову від прийняття cookieфайлів, Ви можете зробити це в розділі налаштувань Вашого веб-браузера. Зазвичай
навігаційні параметри, пов’язані з cookie-файлами, можна знайти в розділах «Опції»,
«Інструменти» або «Уподобання» веб-браузера, який Ви використовуєте для доступу на цей
сайт.
Однак, в залежності від використовуваного Вами веб-браузера для відключення cookieфайлів можуть використовуватися різні способи. Більш докладну інформацію див. за
наступними посиланнями:






Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox
Opera
Звертаємо Вашу увагу на те, що змінюючи налаштування Вашого веб-браузера та
відмовляючись від використання та збереження cookie-файлів на вашому пристрої, Ви
зможете переглядати наш сайт, однак деякі опції або функції можуть не працювати
належним чином.

