ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ COOKIES

Цей веб-сайт обслуговує АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», компанія,
зареєстрована за адресою 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30А ("JTI /Ми").
Наш сайт, як і багато інших, використовує файли cookie. Ці правила пояснюють, яким
чином ми використовуємо файли cookie на цьому сайті. Перед тим як продовжити роботу
із сайтом, переконайтеся, що ви прочитали та зрозуміли ці правила. У разі виникнення
запитань про те, як ми використовуємо файли cookie, напишіть нам на адресу
infoua@logicvapes.com

ЩО ТАКЕ ФАЙЛИ COOKIE?

•

Файли cookie – це невеликі текстові файли, які завантажуються на ваш пристрій під
час відвідування сайту. Потім, під час кожного наступного відвідування, файли
cookie надсилаються назад на цей сайт або на інший веб-сайт, який розпізнає цей
файл cookie. Файли cookie потрібні, щоб веб-сайт міг ідентифікувати пристрій
користувача. Більше інформації про файли cookie можна знайти тут:
www.allaboutcookies.org і www.youronlinechoices.eu, або переглянути відео:
www.google.com/policies/technologies/cookies

•

Файли cookie виконують багато функцій, зокрема забезпечують ефективну
навігацію по сайту, запам’ятовують ваші вподобання та роблять користування
сайтом більш комфортним загалом. Вони також можуть сприяти тому, що реклама,
яку ви бачите онлайн, відповідає вашим інтересам.

ФАЙЛИ COOKIE, ЯКІ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО
У цій таблиці наведено перелік файлів cookie, які ми використовуємо, а також інформацію
про дані, які вони зберігають1.

1

Зверніть увагу, що деякі файли cookie можуть не використовуватися залежно від
поточних можливостей сайту та/або послуг, які надаються на сайті.
НАЗВА COOKIE

ОПИС

AGE_CERT_COOKIE

Зберігає статус підтвердження віку користувачів.
Якщо цей файл порожній або був видалений, вікно

НАЗВА COOKIE

ОПИС
підтвердження віку відображатиметься при
кожному відвідуванні сторінки.

CART

Зв’язок із вашим кошиком покупок.

CATEGORY_INFO

Зберігає інформацію про категорії на сторінці, що
дозволяє швидше відображати сторінки.

COMPARE

Елементи, які містяться у вашому списку
порівняння продуктів.

COPT

Визначає, чи відмовився користувач від
використання файлу cookie SuperTag. Якщо
користувач відмовився, то cookie C2LK не буде
застосовуватись.

CURRENCY

Валюта, якій ви віддаєте перевагу.

CUSTOMER

Зашифрована версія вашого ідентифікатора клієнта
в магазині.

CUSTOMER_AUTH

Індикатор, який вказує, що в даний час ви зайшли в
магазин.

CUSTOMER_INFO

Зашифрована версія групи користувачів, до якої ви
належите.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Зберігає ідентифікатор сегмента клієнта.

C2LK

Зберігає ідентифікатор сеансу, який визначає чи
відвідував користувач сайт раніше.

CART_ITEMS

Зберігає кількість продуктів у кошику.

CART_VALUE

Зберігає загальну суму кошика.

НАЗВА COOKIE

ОПИС

CART_TOTAL

Зберігає загальну суму кошика

COHORT_DATA

Використовується для запуску A/B-тестування. На
підставі цього значення cookie скрипти A/Bтестування визначають нових користувачів і тих, які
повернулися.

DEVICE

Ідентифікує тип пристрою, який використовується
для відвідування нашого сайту, і дозволяє серверу
швидше витягнути відповідний контент із кешу.

DEVICE_TYPE

Додаткова інформація про ваш пристрій для
подальшого поліпшення роботи з сайтом за
допомогою кеш-контенту.

EXTERNAL_NO_CACHE

Вказує, чи відключено кешування.

ELITES_RECENTLY_VIEWED

Зберігає ідентифікатор останніх переглянутих
продуктів.

FRONTEND

Ваш ідентифікатор сесії на сервері.

GUEST-VIEW

Дозволяє гостям редагувати свої замовлення.

GEOIP_STORE

Зберігає активний код магазину, який
використовується geoip.

LAST_CATEGORY

Остання категорія, яку ви відвідали.

LAST_PRODUCT

Останній продукт, який ви дивилися.

LOGGEDIN_CACHE

Зберігає ідентифікатор при вході клієнта
(використовується в мобільній версії сайту).

НАЗВА COOKIE

ОПИС

MAGE_MONKEY_CAMPAIGN_ID

Ідентифікатор кампанії MailChimp –
використовується функцією електронної комерції
MailChimp eCommerce360 для відстеження
окремих відвідувачів з кампаній MailChimp, збору
інформації про замовлення та передачі назад до
MailChimp.

MAGE_MONKEY_EMAIL_ID

Ідентифікатор підписчика MailChimp –
використовується функцією електронної комерції
MailChimp eCommerce360 для відстеження
окремих відвідувачів з кампаній MailChimp, збору
інформації про замовлення та передачі назад до
MailChimp.

NEWMESSAGE

Вказує, чи було отримане нове повідомлення.

NO_CACHE

Вказує, чи дозволено використовувати кеш.

OW_COOKIE_NOTICE

Зберігає інформацію про відхилення повідомлення
про файли cookie та припиняє відображати його.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Посилання на інформацію про кошик та історію
переглядів, якщо ви шукали сайт.

PHPSESSID

Зберігає зареєстроване ім’я користувача та 128бітний зашифрований ключ. Ця інформація
необхідна, щоб користувач міг залишатися на вебсайті без необхідності вказувати своє ім'я
користувача й пароль на кожній сторінці. Без цього
файлу cookie користувач не зможе перейти до тих
розділів веб-сайту, які вимагають
аутентифікованого доступу. Він також
використовується для зберігання кошика покупок
користувача.

POLL

Ідентифікатор будь-яких опитувань, в яких ви
нещодавно приймали участь.

НАЗВА COOKIE

ОПИС

POLLN

Інформація про опитування, в яких ви приймали
участь.

PRICE_CACHE

Використовується для кешування остаточної суми
кошика в заголовку.

RECENTLYCOMPARED

Продукти які ви недавно порівнювали.

STF

Інформація про продукти, якою ви ділилися із
друзям через електронну пошту.

STORE

Дизайн сторінки Пошуку магазину

TRADEDOUBLER

Відстежує вхід на сайт за партнерським
посиланням.

TEST_PREVIEW

Використовується модулем Admin_ABTest для
виведення результатів під час тестового перегляду
відмінностей.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Застосовується, якщо користувач дозволив
користуватися файлами cookie.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Продукти, які ви нещодавно переглядали.

WISHLIST

Зашифрований перелік продуктів, які ви додали до
свого списку бажань.

WISHLIST_CNT

Кількість предметів у вашому списку бажань.

60AD2F

Інформація про статус користувача для уникнення
зайвих перенаправлень по нашому сайту.

__ATUVC

Використовується сервісом AddThis.com, завдяки
якому можна ділитися інформацією в соціальних

НАЗВА COOKIE

ОПИС
мережах. Якщо користувач поділився сторінкою,
цей файл cookie забезпечує коректне
відображення кількості «шерів».

__QCA

Може використовувати IP-адресу вашого
комп'ютера, код пікселя, посилання на місце
розташування HTTP, поточне розташування HTTP,
пошуковий рядок, час доступу, час браузера, будьякі пошуки на відповідному веб-сайті й інші дані
для аналізу даних журналу з різних веб-сайтів, а
також об'єднувати їх з іншою інформацією (яка не
ідентифікує особу) для створення звітів, які
розміщуються на сайті Quantcast.com Це дає змогу
інтернет-порталам і рекламодавцям надавати
інформацію про свої продукти й послуги
відповідним сегментам аудиторії.

__GA

Дозволяє розрізняти користувачів. Цей файл є
частиною аналітики Google Analytics і не містить
жодної особистої інформації.

__UTMA

Відстеження Google Analytics. Використовується,
коли ви вперше заходите на сайт із цього браузера.

__UTMB

Відстеження Google Analytics. Використовується,
щоб установити й продовжити сеанс користувача
на сайті.

__UTMC

Відстеження Google Analytics. Визначає
необхідність встановлення нової сесії для
користувача.

__UTMT

Встановлюється Google Analytics. Згідно з їхніми
документами, цей файл використовується для
регулювання швидкості запитів послуги,
обмежуючи збір даних на сайтах з високим
трафіком. Термін дії закінчується через 10 хвилин.

НАЗВА COOKIE

ОПИС

__UTMZ

Відстеження Google Analytics. Зберігає тип
джерела, з якого користувач перейшов на сайт
(прямий перехід, за посиланням, через пошук по
веб-сайту, рекламна кампанія, електронна
розсилка).

Як увімкнути або вимкнути cookies? / Активація та деактивація cookies
У своєму браузері ви знайдете декілька параметрів, завдяки яким можна керувати
файлами cookie – заборонити на деяких сайтах або активувати/деактивувати на всіх
відвідуваних веб-сайтах. Щоб дізнатися більше, клікніть на назву вашого браузера нижче:
•
•
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Apple Safari iOS (iPhone, iPad, etc)
Google Android

