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Політика файлів cookies 

 
1. Компанія „epruf rozliczenia” Tовариство з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням 

у м. Лодзь, вул. Збошинська 3, 91-342 Лодзь, зареєстрована у Реєстрі підприємців Національного 

судового реєстру районним судом Лодзь-Шрудмєсьце у Лодзі, XX Відділ господарської 

діяльності Національного судового реєстру 0000505637, ІПН 9471984029, статутний капітал: 

50.000 злотих, надалі іменований „Постачальник послуг”, надає особливого значення 

дотриманню конфіденційності Користувачів, які відвідують інтернет-сервіс за адресою 

www.health4ukraine.com, який керується Постачальником послуг, іменований надалі „Сервіс”. 

2. Для статистичних цілей і для забезпечення якнайвищої якості послуг Постачальник послуг 

використовує інформацію, збережену сервером на кінцевому пристрої Користувача, яка потім 

зчитується при кожному підключенні веб-браузера (так звані файли cookies). Файли cookies, які 

використовує Постачальник послуг, безпечні для кінцевого пристрою Користувача. Зокрема, 

віруси чи інше небажане програмне забезпечення або шкідливе програмне забезпечення таким 

чином не можуть проникнути на пристрої Користувача. Ці файли дозволяють ідентифікувати 

програмне забезпечення, яке використовується Користувачем, та налаштувати надану послугу 

індивідуально для кожного Користувача. Файли cookies зазвичай містять назву домену, з якого 

вони надходять, час їх зберігання на кінцевому пристрої та призначене значення. Користувач 

має можливість обмежити або вимкнути доступ файлів cookies до свого пристрою. Якщо ви 

використовуєте цю опцію, використання Сервісу буде можливим, за винятком функцій, які за 

своєю природою вимагають файлів cookies. 

3. Постачальник послуг використовує файли cookies для наступних цілей: 

• належного пристосування Сервісів до потреб Користувачів, 

• запам'ятовування уподобань та індивідуальних налаштувань Користувача, 

• створення статистики переглядів Сервісу. 

 

4. Постачальник послуг повідомляє, що веб-браузер можна налаштувати таким чином, щоб він 

запобігав зберіганню файлів cookies на кінцевому пристрої Користувача. 

5. Постачальник послуг також вказує, що файли cookies можуть бути видалені Користувачем 

після того, як вони були збережені Постачальником послуг, за допомогою відповідних функцій 

браузера, програм для цієї мети або використання відповідних інструментів, доступних для цієї 

мети в операційній системі, яку використовує Користувач. 

6. Користувач може самостійно та в будь-який час змінити налаштування файлів cookies, 

вказавши умови їх зберігання та доступу за допомогою файлів cookies до пристрою Користувача. 

Зміни до налаштувань, зазначених у попередньому реченні, можуть бути внесені Користувачем 

за допомогою налаштувань веб-браузера або за допомогою конфігурації послуги. Ці 

налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб блокувати автоматичну обробку 

файлів cookies в налаштуваннях веб-браузера або повідомляти про кожне їх розміщення на 

пристрої Користувача. Детальна інформація про можливості та методи роботи з файлами cookies 

доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузері). Обмеження використання 

файлів cookies може вплинути на деякі функції, доступні в Сервісі. 

7. Сервіс використовує Google Analytics, службу веб-аналітики, надану компанією Google, 

іменовану надалі „Google”.  
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• Google Analytics використовує cookies, тобто текстові файли, розміщені на комп'ютері або 

іншому пристрої Користувача, щоб дати можливість Сервісу проаналізувати спосіб, у 

який Користувачі його використовують. Інформація, згенерована файлом cookie про 

використання Користувачем Сервісу (включаючи його IP-адресу), буде передана до 

Google і зберігатися нею на серверах за межами Європейської економічної зони на 

основі відповідних правових гарантій, які є стандартними договірними положеннями 

для захисту персональних даних, затверджені Європейською комісією.  

• Google використовуватиме цю інформацію для оцінки використання Сервісу 

Користувачем, для складання звітів про діяльність на сайтах для операторів веб-сайту та 

для надання інших послуг, пов'язаних із діяльністю на веб-сайтах та використанням 

Інтернету.  

• Google також може передавати цю інформацію третім сторонам, якщо це вимагається 

законом або у випадку, якщо ці особи обробляють таку інформацію від імені Google.  

• Користувач може вимкнути роботу Google Analytics, встановивши безкоштовне 

доповнення для браузера, що блокує Google Analytics, яке доступне за цим посиланням: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  

 

8. Компанія „epruf rozliczenia” Tовариство з обмеженою відповідальністю із місцезнаходженням 

у м. Лодзь, вул. Збошинська 3, 91-342 Лодзь повідомляє, що вона є Адміністратором 

персональних даних у розумінні Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 

від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне 

переміщення таких даних та скасування директиви 95/46/ЄC (загальний регламент захисту 

даних) "ЗПЗД". „epruf rozliczenia” Tовариство з обмеженою з метою належного захисту 

персональних даних призначив Спеціаліста із захисту даних. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

