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Про використання файлів Сookie
Наш сайт використовує файли cookie для збереження низки опцій у процесі роботи сайту.
Файли cookie – це файли з інформацією, яку використовують веб-сайти для обліку трафіку.
Файли cookie містять невеликі фрагменти тексту та використовуються для зберігання
інформації про роботу браузерів. Ці файли надсилаються веб-сервером і зберігаються на
комп'ютері користувача.
Інформація, що отримується нами через файли cookie, має конфіденційний характер, не
містить жодних особистих даних і не асоціюється безпосередньо з будь-яким конкретним
користувачем.
Якщо ви стурбовані використанням файлів cookie, ви можете встановити параметри вашого
браузера на сповіщення про використання файлів cookie або відключити файли cookie зовсім.
Ви повинні розуміти, що заборона використання цих файлів може обмежити доступ до
деяких типів вмісту або вимкнення деяких функцій нашого сайту.
Докладніше про те, як керувати використанням файлів cookie у вашому браузері, ви можете
переглянути в налаштуваннях вашого браузера.
Крім власних файлів cookie можуть також використовуватися аналітичні файли cookie третіх
сторін для збору анонімної статистичної інформації про використання сайту. Наш сайт
використовує інструменти аналітики Google Analytics.

Про використання Google Analytics
Ми використовуємо сервіс Google Analytics, щоб аналізувати ефективність роботи сайту та
робити його зручнішим та кориснішим.
Для роботи сервісу Google Analytics можуть збиратися дані, які передаються в процесі
використання сайту за допомогою встановленого на вашому пристрої програмного
забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з файлів cookie, інформація про браузер,
час доступу, адреса сторінки, що запитується, і т.д .
Докладніше про те, як Google обробляє інформацію, яка надходить від сайтів та додатків, які
використовують сервіси Google, можна дізнатися, перейшовши за цим посиланням:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ua.
Ви також можете використовувати Блокувальник Google Analytics. Докладніше про те, як
використовувати Блокувальник, ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
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Як ви можете дізнатися про зміни у цій Політиці?
В міру зростання та розвитку сайту, а також змін у законодавстві та технологіях в інтернетіндустрії, ми можемо час від часу вносити зміни до нашої Політики щодо файлів cookie. Всі
зміни будуть опубліковані на сайті http://sozopolflats.com/. Публікація зміненої Політики на
сайті має сприйматися як фактичне повідомлення, направлене особисто користувачеві сайту.

Як з нами зв'язатися з питань використання файлів cookie?
Запити та звернення з питань використання нашим сайтом файлів cookie приймаються за
наступними контактними даними:
E-mail: sozopolflats@gmail.com
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