
ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE 

У цій Політиці щодо файлів cookie («Політика щодо файлів cookie») пояснюється, як контролер даних 
«Контролер» використовує такі технології, як файли cookie, пікселі та локальні зберігання, щоб 
зробити наші веб-сайти зручнішими у використанні та адаптувати вміст, щоб він був більш 
актуальним для вас. 

Інформація, яка обробляється файлами cookie, може стосуватися вас, ваших уподобань веб-
перегляду або типу браузера, який ви використовуєте, і використовується в переважній більшості 
випадків, щоб забезпечити належне функціонування веб-сайту, покращити роботу веб-переглядача 
або надати відвідувачам персоналізовані пропозиції. Як правило, неможливо ідентифікувати вас за 
цією інформацією, а лише для надання вам персоналізованого досвіду перегляду. 

Для отримання детальної інформації щодо нашої обробки даних, будь ласка, перегляньте Політику 
конфіденційності на нашому веб-сайті. 

Ми поважаємо ваші права та конфіденційність і дозволяємо вам відмовитися від файлів cookie в 
певних випадках. Однак використання деяких суворо необхідних файлів cookie має важливе значення 
для роботи нашого веб-сайту та буде детально пояснено нижче. 

ВАЖЛИВО! Цю Політику щодо файлів cookie видає незалежний постачальник послуг. Філії Ford Motor 
Company або будь-які з її дочірніх компаній не беруть участі в обробці даних як контролери даних або 
обробники даних. 

Абсолютно необхідна категорія файлів cookie 

Ці файли cookie використовуються для підтримки роботи веб-сайту, і їх не можна вимкнути. У 
більшості випадків вони спрацьовують лише тоді, коли ви використовуєте певну інтерактивну 
функцію на веб-сайті, наприклад налаштування параметрів конфіденційності. 

Ви можете налаштувати свій браузер на попередження або блокування цих файлів cookie, але в 
цьому випадку веб-сайт може не працювати належним чином. Ці файли cookie не зберігають жодної 
інформації, яка може бути використана для вашої ідентифікації. 

Статистична, аналітична категорія файлів cookie 

Дозвольте нам вимірювати трафік порталу та його джерел, щоб покращити його продуктивність. Вони 
допомагають нам визначити найбільш і найменш популярні сторінки та побачити порядок, у якому 
вони переглядаються нашими відвідувачами. Ми бачимо ці дані в зведеному вигляді, тому вони 
повністю анонімні. Якщо ви вимкнете ці файли cookie, ваші відвідування не будуть включені в 
загальну статистику, і ми не зможемо виміряти ефективність веб-сайту. Ви можете відмовитися від 
використання файлів cookie Google Analytics у своєму браузері або через спеціальний інтерфейс згоди 
на файли cookie. 

Маркетингова/цільова категорія файлів cookie 

Наші партнери, які можуть брати участь у рекламній діяльності, можуть розміщувати на нашому веб-
сайті маркетингові або пов’язані цільові файли cookie та використовувати їх для того, щоб цей 
партнер міг збирати інформацію про ваші інтереси та відображати вам відповідну рекламу на інших 
веб-сайтах. 

Ці файли cookie безпосередньо не зберігають жодної інформації, яка може бути використана для 
вашої ідентифікації, але їх можна використовувати для унікального розпізнавання вашого пристрою 
та/або браузера. Якщо ви вимкнете ці файли cookie, ви побачите менш націлену та менш релевантну 
рекламу на інших веб-сайтах. 



Наведене вище групування також може бути відображено на основі тривалості зберігання файлів 
cookie — у вигляді набору постійних файлів cookie для одного сеансу або постійних файлів cookie або 
на основі ідентичності засобу встановлення файлів cookie — файли cookie першої чи третьої сторони. 

ЮРИДИЧНІ ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ 

Як суб’єкт даних ви можете вимагати інформацію про обробку ваших персональних даних, а також 
вимагати виправлення ваших персональних даних або видалення таких даних – за винятком 
обов’язкової обробки даних – відкликання даних, ви можете реалізувати своє право на перенесення 
даних та заперечення у спосіб, зазначений під час запису даних. 

Відповідно до статей 15–20 GDPR як резидент Європейської економічної зони (або де з інших причин 
застосовується GDPR) ви маєте такі права щодо своїх персональних даних: 

a) право на отримання інформації щодо нашої обробки; 

б) право на доступ до ваших персональних даних; 

в) право на виправлення; 

d) право на видалення ваших даних; 

д) право на обмеження обробки; 

f) право на перенесення даних (передати свої дані іншому контролеру даних); 

g) право на заперечення проти нашої обробки. 

Ви можете реалізувати свої права через запити, надіслані за контактами Контролера даних. 

Ви маєте право бути поінформованим про типи персональних даних, які ми зберігаємо стосовно вас. 
Ви також маєте право вимагати доступу до своїх персональних даних (право на доступ). Якщо запит 
зачіпає права та свободи інших осіб або є явно необґрунтованим або надмірним, ми залишаємо за 
собою право стягувати розумну плату або у виняткових випадках відмовити у виконанні запиту. 

Ви маєте право виправити неправильні дані або видалити їх, або подати запит на обмеження 
обробки даних (право на виправлення та видалення). Якщо ми обробляємо ваші дані на основі наших 
законних інтересів, ви можете заперечити проти обробки даних (право на заперечення). 

Ви також маєте право отримати ваші персональні дані, які ми обробляємо, у загальновживаному, 
машинозчитуваному форматі та пересилати їх іншому обробнику даних, або ви можете попросити 
нас переслати їх за вас, якщо дотримані юридичні умови (право на переносимість даних). Якщо ми 
обробляємо ваші дані на основі вашої згоди, ви можете будь-коли відкликати свою згоду, але це не 
вплине на законність попередньої обробки даних. 

Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу в державі-члені вашого постійного проживання, 
місця роботи або місця передбачуваної травми, зокрема, якщо згідно з припущенням обробка 
персональних даних суб’єкта даних порушує положення GDPR. 

 

ЗМІНИ ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ ФАЙЛОВ COOKIE 

Ми будемо оновлювати цю Політику щодо файлів cookie, коли це необхідно, щоб відобразити зміни у 
чинному законодавстві, наших Продуктах, яку особисту інформацію ми збираємо або як ми 
використовуємо особисту інформацію. Коли ми публікуємо зміни до Політики щодо файлів cookie, ми 
змінюємо дату «Оновлено» у верхній частині Політики. Якщо ми внесемо суттєві зміни в Політику 
щодо файлів cookie, ми повідомимо або отримаємо згоду щодо таких змін, як це може вимагатися 
законодавством. 


