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ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

Ця політика використання файлів cookie застосовується до всіх сайтів в цих доменах (і їх доменах):
- cnc.school
- cnc.uno
- cnc.im

Власні куки
Файли cookie, які ми використовуємо на наших сайтах, виконують для користувача наступні функції:
- запам'ятати вибрану мову;
- запам'ятати обраний розмір екрану;
- запам'ятати обраний розмір шрифту;
- запам'ятовувати улюблені посилання;
- онлайн-чат TAWK.TO;

Якщо ви заблокуєте файли cookie на нашому веб-сайті, ваші уподобання не зберігатимуться.

Приймання файлів cookie
Щоб використовувати наш сайт найкращим чином, необхідно, щоб ви погодилися на використання як
наших, так і сторонніх файлів cookie. Ви можете погодитися на використання файлів cookie, 
натиснувши на повідомлення під час першого відвідування або продовживши використовувати наш 
сайт.

Як керувати файлами cookie в браузерах?
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer
- Edge
- Safari (iOS)
- Safari (macOS)
- Opera

Такі технології, як файли cookie, та локальне зберігання (спільно, «Файли cookie та схожі 
технології»), використовуються для того, щоб надавати продукти на нашому сайті та за їх межами.

У вашому браузері або пристрої можуть бути налаштування, що мають відношення до цих 
технологій. Детальну інформацію про наявність, призначення і принципи роботи таких налаштувань 
дивіться в довідкових матеріалах браузера або вашого пристрою. Ми можемо не визнати або не 
відреагувати на сигнали вашого браузера або пристрою щодо відстеження, і деякі налаштування 
можуть вплинути на використання функцій, які ми пропонуємо. Крім того, настройки браузера або 
пристрою найчастіше застосовуються тільки для конкретного браузера або пристрою.

Що уявляють собою деякі з цих технологій?

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://help.opera.com/Windows/11.50/en/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/bm/products/firefox/protect-your-privacy


Файли cookie - це невеликі файли, які створюються в вашому браузері або пристрої сайтом або 
додатком, яке ви використовуєте, або рекламою, яку ви переглядаєте. В результаті при перегляді 
веб-сторінки може передаватися така інформація, як IP-адреса пристрою, ідентифікатор браузера 
або пристрою і тип використовуваного браузера.
Локальне зберігання - це стандартна галузева технологія, яка дозволяє веб-сайтам і додаткам 
зберігати дані на комп'ютері користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої, а також 
отримувати дані з них. Як приклад можна привести локальне зберігання і кешування на пристрої або 
за допомогою стандарту розмітки HTML5.

Чому ми використовуємо файли «cookie» та схожі технології?
Ми використовуємо ці технології по ряду причин, наприклад, завдяки їм ми можемо покращувати 
наші сервіси / послуги, а також забезпечувати безпеку наших сервісів. У той час як конкретні назви 
файлів «cookie» і схожих технологій, які ми використовуємо, можуть час від часу змінюватися в міру 
того, як ми покращуємо і оновлюємо наші сервіси, вони, як правило, можуть бути розбиті на деякі 
категорії використання.
Ці технології повідомляють нам про те, що ви увійшли на сайт, щоб ми могли надати вам відповідні 
можливості і функції.

Безпека та працездатність сайту.
Ці технології дозволяють забезпечувати безпеку Сервісів нашого сайту. Вони підтримують функціі 
безпеки або уможливлюють їх роботу, а також допомагають нам виявляти порушення Положення про
права та обов'язки.

Наприклад, вони допомагають запобігти доступу сторонніх користувачів до ваших акаунтів на наших 
сервісах. Файли cookie та схожі технології також повідомляють нам, якщо кілька користувачів входять
на сайт з одного і того ж комп'ютера. Завдяки функції підтвердження входу ми можемо виконати 
блокування і запитати додаткову інформацію у користувача, який намагається увійти в обліковий 
запис за допомогою браузера, який ви раніше не використовували. Крім того, вони допомогли нам 
реалізувати функцію повідомлень про вхід, завдяки якій ви отримуєте повідомлення про вхід в 
обліковий запис і можете завершити будь-який відкритий сеанс.

Крім захисту вашого облікового запису від несанкціонованого доступу, файли «cookie» і схожі 
технології дозволяють стежити за тим, щоб люди або машини, які використовують наші Сервіси, не 
порушували наші правила. Наприклад, деякі відомості на наших сайтах є доступними всім і будь-
який користувач мережі Інтернет може з ними ознайомитися. Файли «cookie» і схожі технології 
допомагають нам оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих користувачів 
або пристрої, які намагаються виконувати одночасне завантажування інформації з нашого сайту.

Яким чином ми використовуємо файли «cookie», локальне зберігання і схожі технології, коли 
ви користуєтеся мобільним пристроєм?
На багатьох мобільних пристроях, наприклад смартфонах з підтримкою повнофункціональних 
браузерів, принципи роботи аналогічні принципам роботи на комп'ютері. Для таких пристроїв наші 
партнери і ми використовуємо файли «cookie» і схожі технології так само, як і в разі отримання 
доступу до цих сайтів з комп'ютера. Інші пристрої використовують різні технології, наприклад 
локальне сховище в пристрої, набори для розробки ПО (SDK) або просунуті інтерфейси 
програмування (API), для спрощення деяких типів процесів, для яких ми використовуємо файли 
«cookie», як було описано вище.

Ми можемо отримувати інформацію про ваш використання пристрою, наших додатків або додатків 
сторонніх розробників. Як і в мережі, ми також можемо використовувати ці технології для зберігання 
ідентифікатора чи інших даних на вашому пристрої. Ми описуємо, як ми використовуємо ці технології
і відомості, які ми отримуємо під час їх використання.

Як ми використовуємо файли «cookie» в цілях безпеки?
Ми використовуємо такі інструменти, як файли «cookie», щоб зробити Сервіси наших сайтів 
безпечними, захищеними і зручними у використанні. Файли cookie забезпечують підтримку функцій 



безпеки і їх запуск. Наприклад, завдяки функції підтвердження входу ми можемо виконати 
блокування і запитати додаткову інформацію у користувача, який намагається увійти в обліковий 
запис за допомогою веб-браузера, який ви раніше не використовували.

Крім захисту вашого облікового запису від несанкціонованого доступу, файли «cookie» дозволяють 
нам відслідковувати порушення правил наших Сервісів користувачами або пристроями. Наприклад, 
деякі відомості в наших Сервісах є доступними всім і будь-який користувач мережі Інтернет може з 
ними ознайомитися. Файли cookie допомагають нам оцінити кількість і частоту запитів, а також 
виявляти і блокувати тих користувачів або пристрої, які намагаються виконувати одночасне 
завантажування інформації з нашого веб-сайту.

Ми використовуємо файли «cookie», навіть якщо у вас немає облікового запису на наших сайтах, або
якщо ви вийшли зі свого аккаунта. Не має значення чи є Ви клієнтом нашої компанії, або Ви просто 
гість сайту / ів.

Навіть якщо у вас немає облікового запису на наших сайтах, але ви відвідували наші сайти 
http://cnc.school, https://cnc.uno, http://cnc.im, ми також використовуємо файли «cookie», щоб 
захистити наші сервіси та його користувачів від шкідливої активності. Наприклад, файли cookie 
допомагають нам визначити і запобігти атакам типу "відмова в обслуговуванні".

Якщо у вашому браузері або пристрої є файли cookie, ми зчитуємо їх при кожному відвідуванні вами 
сайту, на якому розміщений соціальний плагін.

Якщо у вас виникли якісь запитання про використання файлів Cookie, будь ласка, зв'яжіться з нами, 
використовуючи адресу електронної пошти: info@cnc.uno. Також можна звернутися в службу 
підтримки за допомогою створення нової заявки на сайті служби підтримки. 
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