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, зателефонуйте
нам за номером 0 800 500 220.
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
COOKIE NAME
НАЗВА

COOKIE DESCRIPTION

ОПИС

AGE_CERT_COOKIE

This cookie stores customers
age verification status. If this
cookie is empty or removed
then age verification pop-up
will be displayed on each
page visit.

Зберігає статус
підтвердження віку
користувачів. Якщо цей
файл порожній або був
видалений, вікно
підтвердження віку
відображатиметься при
кожному відвідуванні
сторінки.

CART

The association with your
shopping cart.

Зв’язок із вашим кошиком
покупок.

COOKIE NAME
НАЗВА

COOKIE DESCRIPTION

ОПИС

CATEGORY_INFO

Stores the category info on
the page, that allows to
display pages more quickly.

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

COMPARE

The items that you have in
the Compare Products list.

Елементи, які містяться у
вашому списку порівняння
продуктів.

COPT

This cookie identifies if the
user has opted out from the
use of the SuperTag cookie.
If the user has opted out
then the C2LK cookie will not
be set.

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

CURRENCY

Your preferred currency

Валюта, якій ви віддаєте
перевагу.

CUSTOMER

An encrypted version of your
customer id with the store.

Зашифрована версія вашого
ідентифікатора клієнта в
магазині.

CUSTOMER_AUTH

An indicator if you are
currently logged into the
store.

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

CUSTOMER_INFO

An encrypted version of the
customer group you belong
to.

Зашифрована версія групи
користувачів, до якої ви
належите.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stores the Customer
Segment ID

Зберігає ідентифікатор
сегмента клієнта.

C2LK

This cookie is used to store
the session id that identifies
if the user has visited the
website before or not.

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

COOKIE NAME
НАЗВА

COOKIE DESCRIPTION

ОПИС

CART_ITEMS

stores cart item count

Зберігає кількість продуктів
у кошику.

CART_VALUE

stores cart subtotal amount

Зберігає загальну суму
кошика.

CART_TOTAL

stores cart total amount

Зберігає загальну суму
кошика

COHORT_DATA

This cookie is used for
running A/B testing. Based
on this cookie value A/B
testing scripts will find this
user a new or returning
visitor.

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

DEVICE

The type of device being
used to visit our site to allow
our server to quickly serve
the correct cached content.

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

DEVICE_TYPE

More information about
your device to further
improve your viewing
experience via cached
content.

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

EXTERNAL_NO_CACHE

A flag, which indicates
whether caching is disabled
or not.

Вказує, чи відключено
кешування.

ELITES_RECENTLY_VIEWED

This cookie stores the ID of
the latest viewed products.

Зберігає ідентифікатор
останніх переглянутих
продуктів.

FRONTEND

You session ID on the server.

Ваш ідентифікатор сесії на
сервері.

COOKIE NAME
НАЗВА

COOKIE DESCRIPTION

GUEST-VIEW

Allows guests to edit their
orders.

Дозволяє гостям редагувати
свої замовлення.

GEOIP_STORE

A flag, which stores active
store code, used by geoip.

Зберігає активний код
магазину, який
використовується geoip.

LAST_CATEGORY

The last category you visited.

Остання категорія, яку ви
відвідали.

LAST_PRODUCT

The most recent product you
have viewed.

Останній продукт, який ви
дивилися.

LOGGEDIN_CACHE

stores flag when customer is
logged in (used in mobile
version of website)

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

MAGE_MONKEY_CAMPAIGN_ID

MailChimp campaign ID Used by MailChimp's
eCommerce360 feature to
track individual visitors from
MailChimp campaigns,
capture order information,
and pass it all back to
MailChimp.

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.

MailChimp subscriber ID Used by MailChimp's
eCommerce360 feature to
track individual visitors from
MailChimp campaigns,
capture order information,
and pass it all back to
MailChimp.

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.

MAGE_MONKEY_EMAIL_ID

ОПИС

COOKIE NAME
НАЗВА

COOKIE DESCRIPTION

ОПИС

NEWMESSAGE

Indicates whether a new
message has been received.

Вказує, чи було отримане
нове повідомлення.

NO_CACHE

Indicates whether it is
allowed to use cache.

Вказує, чи дозволено
використовувати кеш.

OW_COOKIE_NOTICE

Remembers if you've
dismissed the cookie notice
and stops displaying it to
you.

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

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about
your cart and viewing history
if you have asked the site.

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

PHPSESSID

To store a logged in user's
username and a 128bit
encrypted key. This
information is required to
allow a user to stay logged in
to a web site without
needing to submit their
username and password for
each page visited. Without
this cookie, a user is unable
to proceed to areas of the
web site that require
authenticated access. It is
also used to store a user’s
shopping basket.

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

POLL

The ID of any polls you have
recently voted in.

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

POLLN

Information on what polls
you have voted on.

Інформація про опитування,
в яких ви приймали участь.

COOKIE NAME
НАЗВА

COOKIE DESCRIPTION

ОПИС

PRICE_CACHE

cookie that is used to cache
cart grand total in header

Використовується для
кешування остаточної суми
кошика в заголовку.

RECENTLYCOMPARED

The items that you have
recently compared.

Продукти які ви недавно
порівнювали.

STF

Information on products you
have emailed to friends.

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

STORE

The store view or language
you have selected.

Дизайн сторінки Пошуку
магазину

TRADEDOUBLER

This cookie keeps track of
whether you have entered
the site via an affiliate link

Відстежує вхід на сайт за
партнерським посиланням.

TEST_PREVIEW

cookie that is used by
Admin_ABTest module and
it's used to output layout
information when
previewing a variation

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

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a
customer allowed to use
cookies.

Застосовується, якщо
користувач дозволив
користуватися файлами
cookie.

VIEWED_PRODUCT_IDS

The products that you have
recently viewed.

Продукти, які ви нещодавно
переглядали.

WISHLIST

An encrypted list of products
added to your Wishlist.

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

WISHLIST_CNT

The number of items in your
Wishlist.

Кількість предметів у
вашому списку бажань.

COOKIE NAME
НАЗВА

COOKIE DESCRIPTION

ОПИС

60AD2F

A user state cookie to
prevent unnecessary
redirects around our site.

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

__ATUVC

AddThis.com social sharing
service. This cookie is used to
make sure the user sees the
correct updated count if they
share a page.

Використовується сервісом
AddThis.com, завдяки якому
можна ділитися
інформацією в соціальних
мережах. Якщо користувач
поділився сторінкою, цей
файл cookie забезпечує
коректне відображення
кількості «шерів».

__QCA

The _qca cookie may use
your computer’s IP address,
pixel code, referring HTTP
location, current HTTP
location, search string, time
of the access, browser’s
time, any searches made on
the applicable website, and
other statistics in order to
analyse Log Data from
different websites and
combine it with other nonPersonally Identifiable
Information to produce the
Reports that are made
available on the
Quantcast.com Site, to
enable web publishers and
advertisers to deliver
audience segments that are
appropriate for their
products or services.

Може використовувати IPадресу 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

This cookie is part of Google
analytics, and is used to
distinguish users. This cookie
does not contain any of your
personal information.

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

COOKIE NAME
НАЗВА

COOKIE DESCRIPTION

ОПИС

__UTMA

Google Analytics tracking this cookie is typically
written to the browser upon
the first visit to your site
from that web browser.

__UTMB

Google Analytics tracking this cookie is used to
establish and continue a user
session with your site.

__UTMC

Google Analytics tracking this cookie is used to
determine whether or not to
establish a new session for
the user.

__UTMT

This cookie is set by Google
Analytics. According to their
documentation it is used to
throttle the request rate for
the service - limiting the
collection of data on high 2
traffic sites. It expires after
10 minutes.

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.

__UTMZ

Google Analytics tracking this cookie stores the type of
referral used by the visitor to
reach our site, whether via a
direct method, a referring
link, a website search, or a
campaign such as an ad or an
email link.

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).

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

Відстеження Google
Analytics. Використовується,
щоб установити й
продовжити сеанс
користувача на сайті.
Відстеження Google
Analytics. Визначає
необхідність встановлення
нової сесії для користувача.

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

