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Редакція від 3 лютого 2022 року 

Додаток до Публічного контракту Системи Bitbon  

«Політика використання файлів cookies» 

Політику використання файлів cookies (далі — Політика) складено відповідно 

до чинних міжнародних норм і положень у сфері захисту та конфіденційності 

даних, зокрема Постанови ЄС 2016/679 «Загальний регламент про захист 

даних» (далі — GDPR), Директиви 2009/136/ЄС, а також Директиви 2002/58/ЄС 

«Про конфіденційність та електронні засоби зв’язку» (ePrivacy Directive) тощо. 

Ця Політика надає Користувачу Системи Bitbon (далі — Користувач) 

інформацію про те, з якою метою персональні дані збираються та обробляються 

в процесі використання функціональних можливостей інфраструктури 

Системи Bitbon. 

Інфраструктура Системи Bitbon використовує файли cookies, а також може 

інтегруватися зі сторонніми сервісами, що розміщують файли cookies у зв’язку 

з наданням своїх послуг. Ця Політика надає Користувачу інформацію про різні 

категорії файлів cookies, що використовуються інфраструктурою 

Системи Bitbon. У межах цієї Політики Користувач є суб’єктом персональних 

даних. 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Терміни, що використовуються в цій Політиці, інтерпретуються відповідно до 

визначень, наведених у Додатку до Публічного контракту Системи Bitbon 

Терміни та визначення в Соціальній мережі «Система Bitbon», а також до 

визначень, наведених нижче: 

Файли cookies — фрагмент даних, що передається до веб-браузера з сайта, 

який відвідує Користувач. Ці файли призначені для зберігання загальної 

інформації про вподобання Користувача та допомагають адаптувати певні 

налаштування сайтів під звичний для Користувача порядок і спосіб роботи. 

https://www.bitbon.space/ua/terms-and-definitions
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Суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої 

підлягають обробленню. 

Персональні дані — будь-яка інформація, що прямо чи побічно стосується 

суб’єкта персональних даних. Згідно з GDPR до персональних даних суб’єкта 

персональних даних належать: 

 ім’я, прізвище, по батькові; 

 дата й місце народження; 

 адреса постійного та тимчасового проживання; 

 номер мобільного телефону; 

 відомості про родину та соціальний стан; 

 дані про освіту, професію, посаду; 

 відомості про доходи та майновий стан; 

 біометричні дані; 

 файли cookies (виключно у поєднанні з іншими персональними даними) 

тощо.  

МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIES 

Збирання файлів cookies здійснюється з метою: 

 оптимізації роботи інфраструктури Системи Bitbon; 

 збереження налаштувань і даних сеансу відвідування для зручності 

подальшої роботи з інфраструктурою Системи Bitbon; 

 аналізу використання Користувачем функціональних можливостей 

інфраструктури Системи Bitbon; 

 підбору пропозицій/новин, яким Користувач надає перевагу; 

 надання оновлень, спеціальних пропозицій, інформації, новинного 

розсилання та інших відомостей; 

 моніторингу дій Користувача в межах використання функціональних 

можливостей інфраструктури Системи Bitbon. 
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Усі зібрані файли cookies використовуються для конкретних цілей, зазначених 

раніше, та лише в тій мірі, в якій це потрібно для повноцінного функціонування 

інфраструктури Системи Bitbon. 

Інформація, зібрана з файлів cookies, використовується для оцінювання 

ефективності та покращення якості функціонування інфраструктури 

Системи Bitbon, аналізу тенденцій, виявлення проблем, що можуть виникнути 

у Користувача в разі доступу до інфраструктури Системи Bitbon. Ця інформація 

потрібна для підвищення зручності користування інфраструктурою 

Системи Bitbon. 

Файли cookies зазвичай зберігаються у сховищі даних пристрою Користувача, 

з якого здійснюється доступ до інфраструктури Системи Bitbon, та 

допомагають ідентифікувати конкретний пристрій серед інших. Оператор може 

використовувати послуги сторонніх постачальників послуг, 

які розміщуватимуть файли cookies у сховищі даних пристрою Користувача 

й отримуватимуть інформацію, що надає дані про те, які інформаційні ресурси 

Системи Bitbon переглядає Користувач. 

ФАЙЛИ COOKIES 

У файлах cookies фіксуються такі типи даних: 

Категорія 1: аналітичні файли cookies 

Файли cookies категорії 1 збирають інформацію про використання 

Користувачем функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon, 

наприклад про те, які сторінки переглядає Користувач найчастіше 

та чи отримує такий Користувач повідомлення про помилки на сторінках. 

Ці файли cookies не збирають інформацію, що безпосередньо ідентифікує 

Користувача. Вся інформація, зібрана файлами cookies цієї категорії, 

об’єднується та залишається анонімною. Така інформація використовується 

лише для покращення роботи інфраструктури Системи Bitbon. Файли cookies 

категорії 1 збирають інформацію про використання функціональних 
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можливостей інфраструктури Системи Bitbon в інтересах Користувачів. 

Використовуючи функціональні можливості інфраструктури Системи Bitbon, 

Користувач погоджується з тим, що розміщення таких файлів cookies 

на пристрої такого Користувача можливе. 

Категорія 2: функціональні файли cookies 

Файли cookies категорії 2 дозволяють інфраструктурі Системи Bitbon 

запам’ятовувати вибрані Користувачем варіанти відповідей (наприклад, ім’я, 

мову або регіон, у якому знаходиться такий Користувач) і надавати додаткові 

можливості згідно з індивідуальними вподобаннями або потребами такого 

Користувача. Ці файли cookies можуть використовуватися для 

запам’ятовування зроблених Користувачем змін, що стосуються розміру тексту, 

використовуваних шрифтів та інших налаштовуваних параметрів. Інформація, 

зібрана цими файлами cookies, може бути анонімною, і ці файли cookies 

не можуть відстежувати активність Користувача на інших ресурсах. 

Користуючись функціональними можливостями інфраструктури 

Системи Bitbon для налаштування особистих параметрів, Користувач 

погоджується з тим, що за допомогою таких функціональних можливостей 

інфраструктури Системи Bitbon файли cookies розміщуються для 

запам’ятовування уподобань Користувача на його пристрої. 

Категорія 3: рекламні файли cookies 

Файли cookies категорії 3 використовуються для відображення рекламних 

оголошень, що найбільше відповідають потребам та інтересам Користувача, 

на підставі аналізу дій Користувача. Вони також використовуються для 

обмеження кількості відображення реклами. 

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФАЙЛІВ COOKIES 

Користувач може відключити файли cookies у будь-який час: на початку 

використання функціональних можливостей інфраструктури Системи Bitbon 

або вже після наданої спочатку згоди на використання файлів cookies. 
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Для обмеження або виключення використання файлів cookies, а також для 

видалення файлів cookies, що вже були завантажені на пристрій Користувача, 

досить змінити налаштування використовуваного браузера. Водночас 

Користувач не зможе використовувати окремі функціональні можливості 

Системи Bitbon. 

Налаштування файлів cookies можуть відрізнятися в різних браузерах. 

Ознайомитися з порядком зміни або відключення параметрів файлів cookies 

Користувач може в налаштуваннях браузера, яким користується: 

1. Safari: 

 як видалити файли cookies.  

2. Google Chrome: 

 як очистити кеш і видалити файли cookies. 

3. Mozilla Firefox: 

 як очистити кеш; 

 як видалити файли cookies. 

4. Opera: 

 як видалити файли cookies. 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

У разі виникнення запитань, що стосуються цієї Політики, слід звертатися до 

Служби інформаційної підтримки із запитом відповідно до цієї Політики. 

Зміни та/або доповнення до цієї Політики можуть бути внесені виключно за 

правилами, передбаченими Додатком до Публічного контракту Системи Bitbon 

Внесення змін та/або доповнень до Публічного контракту Системи Bitbon. 

За наявності будь-яких розбіжностей між різними формами (друкована, 

електронна тощо) цієї Політики офіційною є версія, розміщена на офіційних 

інформаційних ресурсах Системи Bitbon в електронній формі. 

https://support.apple.com/uk-ua/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=uk
https://support.mozilla.org/uk/kb/Jak-ochystyty-kesh
https://support.mozilla.org/uk/kb/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BA
https://help.opera.com/ru/latest/web-preferences/#cookies
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-public-contract/amending-the-public-contract-of-the-bitbon-system
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Переклад цієї Політики іншими мовами надано виключно для зручності 

Користувачів. У разі виникнення розбіжностей у розумінні та/або тлумаченні 

цієї Політики пріоритет має російськомовна версія. 

Офіційне тлумачення цієї Політики можуть надавати виключно Оператори. 

Згідно з Положенням 2 Публічного контракту Системи Bitbon ця Політика є 

невід’ємною частиною Публічного контракту Системи Bitbon і набуває 

чинності з моменту публікації на офіційних інформаційних ресурсах Системи 

Bitbon. 

Згідно з пунктом 3 Положення 2 Публічного контракту Системи Bitbon до цієї 

Політики можуть вноситися зміни та/або доповнення, лише якщо такі зміни 

та/або доповнення не суперечать Положенням Публічного контракту 

Системи Bitbon і Додаткам, що є невід’ємною його частиною. Внесені зміни 

та/або доповнення публікуються на офіційних інформаційних ресурсах 

Системи Bitbon і набувають чинності згідно з Додатком до Публічного 

контракту Системи Bitbon «Внесення змін та/або доповнень до Публічного 

контракту Системи Bitbon». 

 

https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-public-contract#section-1-2
https://www.bitbon.space/ua/bitbon-system-public-contract#section-1-2

