Заява щодо використання файлів-сookie
Bejo Zaden B.V. (надалі - "Bejo")
Ця Заява щодо використання файлів-соokie пояснює, як буде здійснюватися зберігання файлів-соokie
та зчитування файлів на вашому комп'ютері, планшеті та/або мобільному телефоні через цей веб-сайт.
Ми також пояснимо, з якою метою будуть використовуватися зібрані дані. Ми рекомендуємо уважно
прочитати цю Заяву щодо використання файлів-соokie. Для отримання додаткової інформації щодо
обробки даних також дивіться нашу Заяву щодо конфіденційності.
Що таке файли-соokie?
Файли-соokie - це невеликі текстові файли, що надсилаються до вашого браузера, коли ви відвідуєте
веб-сайт, а потім зберігаються на жорсткому диску або у пам'яті периферійних пристроїв. Браузер може
надіслати цю інформацію назад на веб-сайт наступного разу, коли ви його відвідаєте. Файли-соokie,
збережені через цей веб-сайт, не можуть завдати шкоди вашому периферійному обладнанню або
файлам, що зберігається на ньому.
Які файли-соokie ми використовуємо і з якою метою ми їх використовуємо?
Функціональні файли-cookie
Компанія Bejo зберігає функціональні файли-cookie, а також зчитує їх вміст. Інші сторони не беруть у
цьому участь. Це так звані основні файли-cookie. Ці файли-cookie необхідні для надання запитуваних
вами послуг. Наш веб-сайт не може функціонувати належним чином без цих файлів-cookie. Наприклад,
функціональні файли-cookie дозволяють вам уникнути входу до системи при переході до кожної зі
сторінок, якщо ви увійшли до системи раніше, а також вони запам'ятовують дані, введені у формах
(замовлення) веб-сайту.
Сеансові файли-cookie
Окрім функціональних файлів-cookie компанія Bejo також зберігає файли-cookie, що зберігаються на
вашому периферійному обладнанні лише обмежений період часу. Ці файли-cookie автоматично
видаляються після закриття браузера. Сеансові файли-cookie використовуються для аналізу вашої
поведінки на веб-сайті під час конкретного відвідання. Компанія Bejo може використовувати ці дані для
користувацького налаштування веб-сайту відповідно до потреб відвідувачів.
Постійні файли-cookie
Компанія Bejo також зберігає файли-cookie, що зберігаються на вашому периферійному обладнанні
більш тривалого періоду часу. Ці постійні файли-cookie дозволяють виконувати розпізнавання
периферійного обладнання під час вашого наступного відвідання веб-сайту, а також дозволяють
компанії Bejo налаштовувати ваш досвід перегляду веб-сайту відповідно до ваших побажань. Оскільки
ваші побажання вже були зареєстровані, ваше наступне відвідання буде менш витратним за часом і
більш приємним. Крім цього, компанія Bejo використовує постійні файли-cookie для відстеження вашої
поведінки на веб-сайті. Компанія Bejo реєструє вашу поведінку на своєму веб-сайті шляхом
використання цих файлів-cookie для відстеження, щоб надавати вам більш індивідуалізовані
пропозиції. Файли-cookie для відстеження також можуть стежити за тим, які інші веб-сайти Bejo ви
відвідуєте. Компанія Bejo може використовувати цю інформацію для надання вам реклами, що буде
спеціально налаштована для вас.
Зчитування інформація без файлів-cookie
Окрім розміщення файлів-cookie компанія Bejo також зчитує інформацію від вашого браузера та
периферійного обладнання без збереження файлів-cookie. Таким чином, компанія Bejo збирає (технічні)
властивості вашого периферійного обладнання та ПЗ, яке використовуєте, наприклад, тип операційної
системи, налаштування браузера, встановлені плагіни, часову зону та розмір екрану. Компанія Bejo
використовує цю інформацію для відстеження вашої поведінки на веб-сайті, але також для належної
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роботи веб-сайту на вашому периферійному обладнанні та ПЗ.
Сторонні файли-cookie
Окрім файлів-cookie, збережених самою компанією Bejo, веб-сайт також зберігає файли-cookie від
третіх осіб на вашому периферійному обладнанні - так звані сторонні файли-cookie. Компанія Bejo не
має повноважень або контролю над використанням цих файлів-сookie та/або над використанням
третіми особами інформації, зібраної за допомогою цих файлів-сookie. Компанія Bejo лише надає
платформу, що дозволяє зберігати ці сторонні файли-сookie. Компанія Bejo звертає увагу на те, що
використання зібраної інформації може підлягати додатковим умовам з боку третіх осіб. Типи сторонніх
файлів-cookie, що зберігаються через веб-сайт, наведені нижче.
Google Analytics
Компанія Bejo використовує Google Analytics для збору веб-статистики стосовно використання вебсайту та його відвідань. Google Analytics зберігає постійні файли-cookiе на вашому периферійному
обладнанні для реєстрації вашого використання веб-сайту. Ці дані потім аналізуються компанією
Google, і відповідні результати надаються компанії Bejo. Це дозволяє компанії Bejo краще зрозуміти те,
як використовується веб-сайт та, базуючись на цій інформації, зробити будь-які необхідні налаштування
на веб-сайті або у послугах, що надаються.
Компанія Google може надавати цю інформацію третім особам, якщо вона зобов'язана здійснити це
відповідно до законодавства та/або якщо треті сторони обробляють інформацію від імені компанії
Google. Компанія Google може/не може використовувати інформацію для інших сервісів Google.
Видалення файлів-cookie
Згода, надана вами компанії Bejo щодо збереження та зчитування основних та сторонніх файлів-cookie,
може бути відкликана у будь-який час шляхом налаштування вашого браузера таким чином, щоб він не
приймав жодних файлів-cookie та/або шляхом видалення усіх файлів-cookie, що вже були збережені у
вашому браузері. У керівництві із використання вашого Інтернет-браузера ви можете дізнатися, як
видалити файли-cookie. Однак ви повинні взяти до уваги, що видалення файлів-cookie може призвести
до того, що певні функції веб-сайту не будуть діяти або будуть діяти невідповідним чином.
Питання та/або коментарі?
Якщо у вас виникнуть будь-які питання/коментарі щодо наших файлів-cookie або будь-які інші питання
стосовно файлів-cookie, будь ласка, надішліть детальний запит на адресу info@bejo.nl.
Ви також можете звернутися до нас наступним чином:
Телефон: 0226-396162
Адреса: Trambaan 1, 1749 CZ Варменхейзен, Нідерланди

Дата: Квітень 2018 р.
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