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Вступ
Благодійна Організація "Благодійний Фонд"АНЧЕЙН УКРАЇНА" (“ми” або “наш”), адреса
реєстрації: Україна, 02055, місто Київ, пр. Григоренка Петра, будинок 16, квартира 31.
Реєстраційний номер: 44777054.
Цей сайт використовує різні типи файлів cookie. Для прозорості ця Політика файлів cookie
(“Політика”) містить детальну інформацію про те, чому, як і коли ми використовуємо файли cookie
на нашому сайті.
Як описано нижче, ми автоматично збираємо інформацію з файлів cookie, таку як: IP-адреса,
геолокація, тип пристрою та тип браузера, особистий ідентифікатор для відстеження вашого
сеансу на сайті, інформація про час взаємодії з сайтом, а також інформація про вашу взаємодію з
сайтом.
Дізнайтесь більше про те, хто ми, як з нами зв'язатися і як ми обробляємо персональні дані, в
нашому Повідомленні про обробку персональних даних.

Що таке файли cookie?
Файли cookie — це невеликі текстові файли, які сервер вебсторінки розміщує на жорсткому
диску. Вони містять інформацію, яку згодом зчитує вебсервер у домені, який видав файл cookie.
Деякі файли cookie будуть задіяні лише коли ви використовуєте певні функції або вибираєте певні
переваги, а деякі файли cookie необхідні для роботи сайту і будуть використовуватися завжди.

Навіщо потрібні файли cookie?
Ми використовуємо файли cookie та інші технології, щоб забезпечити найкращий досвід для
кожного, хто користується сайтом. Наприклад, коли ви використовуєте наш сайт, ми можемо
розмістити у вашому браузері кілька файлів cookie.
Ми використовуємо ці файли cookie для:
●
●
●

зберігання інформації про сеанс, коли ви переходите з будь-якої сторінки на сторінку
сайту;
покращення вашого досвіду, а також для відстеження та аналізу використання;
отримання іншої статистичної інформації.

Якщо ви вирішите не активувати файл cookie або згодом відключити його, ви, як і раніше,
зможете відвідувати наш сайт, але ваша здатність використовувати деякі функції або області цих
пропозицій може бути обмежена.

Як вимкнути файли cookie?
Зазвичай ви можете активувати або вимкнути використання файлів cookie за допомогою функції,
вбудованої у веббраузер.
Якщо ви бажаєте відключити файли cookie, ви можете знайти інструкції з керування
налаштуваннями вашого браузера за цими посиланнями:
Internet Explorer

Microsoft Edge

Chrome

Firefox

Opera

Safari

Vivaldi
Якщо ви хочете дізнатися більше про файли cookie або про те, як їх контролювати, відключати
або видаляти, відвідайте сайт www.allaboutcookie.org. На цьому сайті ви можете отримати
детальні інструкції.
Крім того, деякі сторонні рекламні мережі, включаючи Google, дозволяють користувачам
відмовитися від використання файлів cookie або настроїти переваги, пов'язані з переглядом
вебсторінок. Щоб дізнатися більше про цю функцію Google, натисніть тут.

Які файли cookie використовуємо ми?
Необхідні файли cookie
Необхідні файли cookie допомагають зробити сайт придатним для використання завдяки
включенню основних функцій, таких як навігація сторінками та доступ до захищених областей
сайту.
Сайт не може нормально працювати без цих файлів cookie.
Назва

Ціль

Строк зберігання

cf_chl_1

Цей файл cookie є частиною послуг, що надаються
Cloudflare, включаючи балансування навантаження,
доставку вмісту веб-сайту та обслуговування
DNS-з’єднання для операторів веб-сайтів

1 день

cf_chl_prog

Цей файл cookie використовується, щоб розрізняти
людей і ботів

1 день

cf_chl_rc_m

Цей файл cookie є частиною послуг, що надаються
Cloudflare, включаючи балансування навантаження,
доставку вмісту веб-сайту та обслуговування
DNS-з’єднання для операторів веб-сайтів

1 день

cf_chl_seq_#

Цей файл cookie використовується, щоб розрізняти
людей і ботів

До кінця сеансу
браузера

Оновлення
Ми повідомимо вас, якщо внесемо зміни до цієї Політики, розмістивши помітне повідомлення на
нашому сайті до того, як зміни набудуть чинності.
Ми рекомендуємо періодично переглядати цю сторінку для отримання останньої інформації про
Політику. Ваше подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтесь з такими змінами в
Політиці.
Якщо ви не приймаєте умови Політики, єдиним нашим засобом правового захисту є припинення
використання вами сайту та позбавлення доступу до нього.

Звʼяжіться з нами
Якщо у вас виникли питання щодо цієї Політики або того, як ми використовуємо файли cookie, ви
можете зв'язатися з нами, надіславши запит до служби підтримки електронною поштою:
privacy@unchain.fund.

