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Ця політика є додатком до Правил використання веб-сайту, являється частиною
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Ця політика регулює питання щодо збирання та використання інформації
(Cookie-файлів) на веб-сайті http://bepeam.com, включаючи похідних від нього
сервісів та ресурсів (далі Веб-сайт, Сайт)
.

1. Cookie-файли
Cookie-файли – це файли даних про використання Веб-сайту, які зберігаються на
вашому комп’ютері та/або в браузері, збираються відповідними ресурсами задля
покращення можливостей та функцій програмного забезпення Веб-сайту.
Cookie-файли є пасивним файлом і не може поширювати на вашому комп'ютері
віруси чи інші шкідливі програми. Основна функція Cookie-файлів - допомогти в
аналізі стосовно використання Веб-сайту для того, щоб адміністрація Веб-сайту
могла покращувати та оптимізовувати роботу користувача.

2. Збирання і використання Cookie-файлів
Які Cookie-файли можуть збиратися та використовуватися даним Веб-сайтом
під час його відвідування:
На цьому Веб-сайті можуть бути зібрані та викорситані такі Cookie-файли, які
наведені нижче, проте, 
ми не перераховуємо кожен окремий cookie-файл
поіменно, а характеризуємо їх в загальному.
1. Cookie-файли персоналізації
Cookie-файли персоналізації – збираються та використовуються для того,
щоб розпізнати повторних відвідувачів Веб-сайту та співставивши з іншими
даними покращити вашу роботу з цим Веб-сайтом. Це можуть бути дані про
шляхи, по якому ви потрапили на Веб-сайт, сторінки, які переглядаються
вами, вибрані вами опції,введені вами дані та шляхи, які ви виконали,
переглядаючи Веб-сайт.
2. Сookie-файли аналітики

Сookie-файли аналітики стежать за тим, як відвідувачі та користувачі
Веб-сайту переміщуються по ньому та як на нього переходять та
використовуються для того, щоб зрозуміти, який тип контенту є для
користувача актуальним та цікавим.
3. С
ookie-файли третіх осіб
Запропоновані нами сервіси можуть також обслуговуватися іншими
компаніями, які також, відповідно до цієї Політики, наділяються
правом відправляти cookie-файли на ваш комп’ютер під час
використання вами їхніх послуг на нашому Веб-сайті, або випадку,
коли ви уже авторизовані на їхніх веб-ресурсах.
4. Наші cookie-файли рекламних послуг і управління
Ми наділені правом продавати деякі площі нашого Веб-сайту
рекламодавцям, задля того, щоб контект, який ви переглядаєте був для вас
безкоштовним. У зв’язку з цим ми використовуємо сервіси, які допомагають
нам і рекламодавцям зрозуміти, яка саме реклама може зацікавити вас та
яка інформація є для вас актуальною. Такі файли містять інформацію про
інші ресурси, в тому числі веб-сайти, які ви відвідуєте та переглядаєте.
5. Cookie-файли управління сайтом
Такий вид даних, як Cookie-файли управління сайтом, використовуються
для того, щоб ідентифікувати вас як користувача або підтримувати вашу
сесію на Веб-сайті
Ми збираємо інформацію для відстеження характеристик трафіку і
характеристик користувачів Веб-сайту, про поведінку відвідувачів та
вподобання і уявлення зведеної інформації для внутрішньої статистики з
метою оптимізації та покращення можливостей використання Веб-сайту.
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. Підтвердження згоди про збирання та викоистання Cookie-файлів
Відвідуючи Веб-сайт з будь-якого пристрою та будь-яким шляхом ви щоразу
погоджуєтесь з цією Політикою стосовно збирання та використання Cookie-файлів.
Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати дану Політику
використання cookie-файлів, і такі зміни повинні вступати в дію з моменту
публікації. Подальше використання вами Веб-сайту висловлює вашу згоду з усіма
подібними змінами. Будь-які зміни, що вносяться до цієї Політики, будуть
опубліковані тут.
Ви залишаєте за собою право відмовитись від збирання та
використання cookie-файлів. Ви можете відключити cookie-файли, змінивши
налаштування вашого браузера.
Після зміни налаштувань щодо
відключення збирпння та використання cookie-файлів ми не можемо
гарантувати, що робота з Веб-сайтом буде настільки ж зручною та
функцыональною/ Пам’ятайте, що відключення cookie-файлів вплине на

функціональні можливості програмного забезпечення Веб-сайту. Тому, ми
рекомендуємо не вимикати cookie-файли.
У випадку, якщо ви не згідні з положеннями даної Політики щодо
збирання та використання Cookie-файлів та відмовляєтесь від надання
згоди стосовно збирання та використання Cookie-файлів Веб-сайту 
ви не
можете відвідувати та використтовувати даний ресурс, так як відвідування
та використання Веб-сайту 
з будь-якого пристрою та будь-яким шляхом вказує
на надання згоди з положннями даної Політики.

