
Продовжуючи використовувати сайт diolife.com.ua Ви погоджуєтеся на 
використання файлів cookie 

 
 Попередження про використання файлів cookie (куки) на сайті diolife.com.ua (далі «веб-сайт»). 

Файли cookie є невеликі файли, зазвичай складаються з літер і цифр. Ці файли зберігаються на Вашому комп'ютері, 
планшетному ПК, телефоні або іншому пристрої, який Ви використовуєте для відвідування веб-сайту. 

При кожному наступному відвідуванні файли cookie відправляються назад на вихідний веб-сайт. Одна з основних 
функцій файлу cookie полягає в тому, що оскільки файли cookie запам'ятовують ваш пристрій, вони дозволяють вам 
ефективно переміщатися між сторінками, враховують ваші уподобання, і, таким чином, покращують зручність 
користування веб-сайтом. Також, вони відповідають за те, щоб реклама, яку ви бачите в Інтернеті, відповідала вашим 
інтересам. 

Наш веб-сайт diolife.com.ua і все його піддомени використовують файли cookie. Використання веб-сайту 
diolife.com.ua користувачем мережі означає, що користувач мережі приймає і погоджується з цією політикою і дозволяє 
використовувати файли cookie відповідно до умов цієї політики. 

Використання нами файлів cookie надає можливість збирати інформацію про те, коли і як довго ви відвідували 
наш веб-сайт, які сторінки ви відвідали на нашому веб-сайті, який у вас інтернет-провайдер. Дана інформація дозволяє 
нам поліпшити якість сервісу при відвідуванні вами нашого сайту, отримати аналітичну інформацію, підвищити 
ефективність роботи нашого сайту. 

При використанні файлів cookie конфіденційність користувача не порушується. Файли cookie не використовуються 
для встановлення особи користувача (за винятком, якщо персональні дані користувача не були їм добровільно 
спрямовані за допомогою зворотного зв'язку відповідно до Політики конфіденційності). 

На нашому веб-сайті використовуються і сеансу, і постійні файли cookie. Сеансові файли cookie запам'ятовують 
інформацію при переходах зі сторінки на сторінку для фільтрації та виконання пошуку. Потім при закінченні сеансу вони 
видаляються. Постійні файли cookie дозволяють нашому веб-сайту ідентифікувати вас при наступному відвідуванні. 
Термін зберігання постійних файлів cookie на своєму пристрої розрізняється для різних файлів cookie і різних браузерів, 
які Ви використовуєте для входу на наш веб-сайт, включаючи особливості індивідуальних налаштувань, зроблених Вами 
на Вашому пристрої. 

Класифікація файлів cookie, які використовуються нашим веб-сайтом:  
Строго необхідні файли cookie. Ці файли cookie необхідні, щоб веб-сайт працював належним чином, вони 

дозволять Вам використовувати його можливості. 
Файли cookie, які стосуються продуктивності, ефективності та аналітиці. Ці файли допомагають нам зрозуміти, як 

відвідувачі взаємодіють з нашим веб-сайтом, надаючи інформацію про ті сторінки, які вони відвідали, і кількість часу, 
який вони провели на веб-сайті, також вони показують нам проблеми в роботі нашого веб-сайту. Файли cookie, які 
стосуються аналітиці, допомагають нам вимірювати ефективність інформації, розміщеної на нашому сайті. Інформація 
про статистику відвідувань цього сайту збирається за допомогою сервісів: Google Analytics, піксель Facebook, ipstack. 

Дізнатися подробиці про цих сервісах Ви можете, відвідавши їх власні сайти в інтернеті. Інформація, що 
збирається за допомогою зазначених сервісів, допомагає нам визначати кількість відвідувачів, то, як вони 
використовують наш сайт, для підвищення ефективності сайту і для найкращого розуміння інтересів його аудиторії, а 
також іншої інформації, з повним переліком якої Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах Google Analytics, піксель 
Facebook, ipstack. 

Блокування установки файлів cookie  
Незважаючи на те, що більшість інтернет-браузерів спочатку налаштовані автоматично приймати файли cookie, Ви 

можете змінити налаштування таким чином, щоб блокувати файли cookie або отримувати повідомлення, коли файли 
даного типу будуть відправлені на пристрій.  

Також Ви можете відмовитися, прийняти або видалити файли cookie з нашого веб-сайту в будь-який час шляхом 
зміни налаштувань Вашого браузера. Для цього Ви можете звернутися до інструкції на офіційному сайті Вашого браузера 
для того, щоб дізнатися про те, як включити, відключити або видалити файли cookie. 

Якщо Ви використовуєте різні пристрої для перегляду та доступу до нашого веб-сайту (наприклад, Ваш комп'ютер, 
смартфон, планшет і т.д.), Ви повинні переконатися, що кожен браузер на кожному пристрої налаштований відповідно 
до Вашою точкою зору на роботу з файлами cookie.  

Звертаємо Вашу увагу на те, що ми не можемо гарантувати правильну роботу нашого веб-сайту, якщо ви 
блокуєте файли cookie.  

 
 


