
ПОЛІТИКА ФАЙЛОВ-КУКІ GOBEAUTY BLOG 

Ця Політика файлів-кукі GoBeauty Blog є частиною Політики конфіденційності GoBeauty Blog, 

розміщеної тут. 

 

Що таке файли-куки? 

Файли-куки є невеликими файлами, що містять шматочки тексту, які встановлюються на вашому 

комп'ютері або мобільному пристрої кожен раз, коли ви відкриваєте Вебсайт. Ці невеликі файли 

дозволяють нашого сервера надавати вам інформацію, яка налаштована з урахуванням ваших потреб, 

коли ви використовуєте Веб-сайт наступного разу. 

 

Як це працює? 

Ваш браузер повідомляє нашим системам, якщо будь-які файли-кукі були встановлені на вашому 

комп'ютері, і після того, як наші програмні системи підключаються до файлів-кукі, ми можемо 

проаналізувати інформацію файлів-кукі. 

Файли-кукі використовуються для поліпшення вашого призначеного для користувача інтерфейсу. 

Наприклад, вони дозволяють запам'ятовувати мову, яку ви вибрали для використання Вебсайту. Але 

це не єдина корисна річ, яку можуть виконувати файли-кукі. 

Файли-кукі також дозволяють нам бачити ваші дії і переваги на вебсайті, аналізувати цю інформацію і 

надавати вам більш релевантну інформацію про послуги, які ви в даний час використовуєте або 

можете використовувати. 

 

Чи можу я відмовитися від використання файлів-кукі після того, як я дозволив GoBeauty Blog 

використовувати їх? 

Так, звичайно, ви можете відмовитися в будь-який час зупинив використання Вебсайтом або 

вимкнути  файли кукі у більшості веб-переглядачів. 

 

Вимкнення файлів кукі в Internet Explorer 

1. Оберіть меню «інструменти», потім «Параметри інтернету» 

2. Клацніть на вкладці «Конфіденційність» 

3. Змініть відповідні налаштування 

 

Вимкнення файлів кукі в Google Chrome 

1. Оберіть «Налаштування», потім «Розширені» 

2. У розділі «Конфіденційність та безпека» натисніть «Веб-контент». 

https://gobeauty.blog/ua/privacy-policy


3. Натисніть «Cookie-файли» 

 

Вимкнення файлів кукі в Safari 

1. Виберіть «Параметри», потім «приватність» 

2. Оберіть «ВИДАЛИТИ всі» 

 

Вимкнення файлів cookie в Firefox 

1. Оберіть меню «інструменти», потім «Параметри» 

2. Натисніть на значок «приватність» 

3. Знайдіть меню «Cookie» и виберіть відповідні Параметри 

 

Вимкнення файлів кукі в Opera 

Opera 6.0 и новіші: 

1. Виберіть меню «Файли», потім «Налаштування» 

2. Перейдіть у вкладку «Конфіденційність и безпека» 

3. Оберіть пункт «Кукі» 

 

Однак, зверніть увагу, якщо ви видаляєте файли-кукі або відмовляєтеся завантажити їх, можливо, ви 

не зможете використовувати всі функції, які ми пропонуємо, ви не зможете зберегти свої 

налаштування, і деякі з наших сторінок можуть відображатися неправильно, так як сервіси більше не 

будуть персоналізовані для вас. Це також може перешкодити вам зберегти настройки. 

Якщо ви продовжуєте використовувати GoBeauty Blog, ви погоджуєтеся на установку файлів-кукі, щоб: 

• забезпечити коректну роботу Вебсайту; 

• показувати вам інформацію рекламного характеру, яка відповідає вашим бажанням; 

• переглядати статистику діяльності користувачів і аналізувати ефективність наших маркетингових 

стратегій GoBeauty Blog. 

Якщо у вас будуть будь-які питання, пов'язані з цією Політикою, будь ласка, напишіть нам 

info@gobeauty.blog. 


