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Політика використання файлів cookie  

Вступ 

Про файли cookie 

Більшість веб-сайтів, які ви відвідуєте, задля покращення взаємодії з користувачем 

застосовують файли cookie, які дозволяють веб-сайту „запам'ятовувати“ вас або за 

тривалістю візиту (за допомогою файлу cookie сеансу), або за частотою візитів (за 
допомогою постійного файлу cookie). 

Файли cookie виконують різні функції, наприклад, дозволяють більш ефективно переходити зі 
сторінки на сторінку, зберігають ваші налаштування та покращують ваш загальний досвід 
користування веб-сайтом. Файли cookie пришвидшують і полегшують роботу користувача із 
веб-сайтом. Якщо веб-сайт не застосовує файли cookie, він із кожним вашим переходом на 
іншу сторінку сприйматиме вас як нового користувача. Наприклад, коли ви увійдете на сайт 
за допомогою своїх облікових даних і перейдете на іншу сторінку, сайт не впізнає вас і не 
підтримуватиме цей сеанс. 

Крім цього, деякі веб-сайти застосовують файли cookie для цільової реклами або 
маркетингових повідомлень, які враховують, наприклад, ваше місцезнаходження та/або 
вміст сторінок, які ви зазвичай переглядаєте.  

Файли cookie можуть розміщуватись веб-сайтом, який ви переглядаєте (основні файли 
cookie), або іншими веб-сайтами, що керують вмістом сторінки, яку ви переглядаєте 
(сторонні файли cookie). Дізнатись більше. 

Що таке файл cookie? 

Cookie – це простий текстовий файл, який на вашому комп'ютері або мобільному пристрої 

зберігає веб-сервер, і лише цей веб-сервер може відновити і прочитати вміст такого файлу 
cookie. Кожен файл cookie є для вашого веб-браузера унікальним. Він містить певну 
анонімну інформацію таку, як унікальний ідентифікатор, назва сайту і деякі цифри та номери. 
Файл cookie допомагає веб-сайту запам'ятовувати такі дані, як ваші налаштування або 
товари у вашому кошику. 

Що робити, якщо ви хочете відмовитися від розміщення файлів cookie 

Деякі люди сприймають ідею про те, що якійсь веб-сайт зберігає інформацію на їх комп'ютері 
або мобільному пристрої, особливо, якщо ця інформація зберігається і використовується 
третьою стороною без їх відома, як певне несанкціоноване втручання. Незважаючи на те, 
що, як правило, файли cookie не завдають жодної шкоди, ви, наприклад, можете не хотіти, 
щоб вам демонстрували рекламні повідомлення, підібрані з урахуванням ваших інтересів. За 
бажанням ви можете заблокувати всі або деякі файли cookie або навіть видалити 
попередньо розміщені файли cookie, проте вам слід розуміти, що таким чином ви втрачаєте 
доступ до деяких функцій веб-сайту.  

Як застосовують файли cookie веб-сайти компанії CNH Industrial 

Файли cookie дозволяють нам ідентифікувати ваш пристрій або вас, коли ви заходите на 
сайт. Ми застосовуємо тільки ті файли cookie, які необхідні для того, щоб ви могли 
здійснювати переходи між сторінками або користуватись певними базовими можливостями. 
Ми застосовуємо файли cookie, щоб збільшити функціональні можливості нашого веб-сайту, 
наприклад, за рахунок збереження ваших налаштувань. Ми також застосовуємо файли 
cookie, щоб полегшити взаємодію користувачів із нашим веб-сайтом і таким чином збільшити 
його продуктивність. 

Нижче ви знайдете більш докладну інформацію про кожен з цих видів файлів cookie, а також 
про основні файли cookie, які розміщують веб-сайти компанії CNH Industrial.  
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Суворо необхідні 
файли cookie 

Деякі файли cookie є вкрай необхідними для того, щоб ви могли 
користуватися веб-сайтом та його можливостями. Без таких 
файлів cookie ми не зможемо визначити кількість унікальних 
користувачів сайту або надати такі можливості, як, наприклад, 
автоматичний вхід у служби CNH Industrial. 

Суворо необхідні файли cookie, які розміщує компанія CNH 
Industrial 

Назва файлу cookie  Мета 

ISAWPLB Файл cookie (ISA Web Publishing Load 
Balancing - балансування навантаження, 
пов'язаного з веб-публікаціями для 
забезпечення безпеки в Інтернеті) 
застосовується, коли ви здійснюєте 
публікацію на декількох зовнішніх веб-
серверах на проксі-сервері ISA Server/TMG, 
щоб запити надходили до одного і того ж 
сервера. 

  

  

  

  

  

Функціональні 
файли cookie 

Функціональні файли cookie дозволяють записувати інформацію 
про вибори, які ви здійснювали, і дозволяє нам підлаштовувати веб-
сайт під вас. Наприклад, якщо на домашній сторінці CNH Industrial 
ви вказали своє місце розташування для того, щоб одержувати 
місцеві новини і прогноз погоди, ми застосовуємо файли cookie, 
щоб зберегти ваші налаштування. Функціональні файли cookie 
також можуть приймати форму флеш-файлів cookie, які частіше 
зберігаються у вашому програвачі Adobe Flash Player, а не у 
вашому браузері. Такі файли cookie роблять можливою роботу 
таких функцій, як автопродовження, тому що запам'ятовують 
точку, до якої було відтворено програму, і зберігають такі 
налаштування, як, наприклад, гучність звуку. 

Функціональні файли cookie, які розміщує компанія CNH 
Industrial 

Назва файлу 
cookie 

Мета 

myDealerId Зберегти визначника дилера в обраному 

myDealerLastUpdate Ці файли cookie оновлюють обраного дилера, 
відібраного відвідувачем 

myDealerDateDelete Ці файли cookie видаляють обраного дилера, 
відібраного відвідувачем 

  

  

Файли cookie для Ми застосовуємо файли cookie, що відповідають за безпеку, для 
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безпеки автентифікації користувачів, щоб попередити злочинне 
використанні облікових даних і захистити дані користувачів від 
несанкціонованих сторін.  
Наприклад, ми можемо застосувати файли cookie, що містять 
зашифровані записи користувача із цифровим підписом і/та час 
входу в систему. Комбінація цих двох файлів cookie дозволяє нам 
блокувати багато видів атак, наприклад, спроби вкрасти вміст 
форм, які ви заповнювали на веб-сторінках.  

Файли cookie для безпеки, які розміщує компанія CNH Industrial 

Назва файлу cookie Мета 

  

  

  

  

  

Експлуатаційні 
файли cookie 

На веб-сайтах компанії CNH Industrial експлуатаційні файли cookie 
використовуються з внутрішньою метою покращення веб-
обслуговування користувачів. Інформація, що міститься у файлах 
cookie, дозволяє нам зрозуміти процес відвідування та перегляду 
веб-сайтів компанії CNH Industrial і відповідним чином покращити 
розміщення вмісту. Ці файли також дозволяють нам 
випробовувати різноманітні ідеї дизайну конкретних сторінок, 
наприклад, домашньої сторінки CNH Industrial. Як правило, для 
надання послуг із досліджень кількості та якості відвідувань ми 
укладаємо угоди з відповідними незалежними компаніями, і в такому 
випадку ці файли cookie можуть розміщуватись третіми 
сторонами (сторонні файли cookie). 

Експлуатаційні файли cookie, які розміщує компанія CNH 
Industrial 

Назва файлу cookie Мета 

Google Analytics Час від часу деякі онлайн послуги CNH 
Industrial, в тому числі мобільні додатки, 
використовують Google Analytics. Це сервіс 
веб-аналітики надається Google, Inc. Google 
Analytics встановлює cookie для того, щоб 
оцінити використання цих послуг і 
підготувати звіт для нас 

  

  

  

  

  

Реклама на основі 
поведінки 
користувача в 

Рекламні можливості веб-сайтів компанії CNH Industrial розраховані 
на окремих користувачів. Ми застосовуємо файли cookie, щоб 
визначити, яка реклама буде найбільш корисною для вас з огляду 
на інформаційні розділи, які ви переглядаєте на наших сайтах, і на 
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Інтернеті географічне місце розташування вашої IP-адреси. У таблиці нижче 
містяться посилання на механізми відмови від цих файлів cookie у 
нас і у партнерів, що нас обслуговують. 

Ви можете дозволити або заблокувати розміщення таких файлів 
cookie у настройках для файлів cookie. Якщо ви бажаєте 
заблокувати розміщення файлів cookie окремих організацій, 
перейдіть за наступним посиланням. 

[Приклад:         

Google DoubleClick  

AOL Реклама  

Рішення Atlas (Реклама Microsoft)  

…]  

 

 

Файли cookie для розміщення реклами на основі поведінки 
користувача в Інтернеті 

Назва файлу cookie Мета 

  

  

  

  

  

Сторонні файли cookie та вбудований вміст 

Сторонні файли cookie 

Ми залучаємо певну кількість третіх сторін, які також можуть розміщувати файли cookie на 
своїх веб-сайтах від власного імені для того, щоб забезпечити роботу певних функцій на 
наших веб-сайтах (наприклад, Flickr, YouTube, Facebook, тощо). Компанія CNH Industrial не 
контролює розміщення таких файлів cookie. Більш докладну інформацію про такі файли 
cookie можна отримати на веб-сайтах відповідних третіх сторін.  

Сторонні файли cookie наведено у списку нижче разом із інформацією про те, як заблокувати 
розміщення таких файлів. 

Сторонні файли 
cookie 

Сторінки з вбудованим вмістом можуть містити файли cookie від 
таких веб-сайтів. Аналогічним чином, коли ви тиснете на одну з 
кнопок надання спільного доступу на веб-сайті CNH Industrial, файл 
cookie може бути розміщено однією із служб, яку ви обрали для 
надання спільного доступу до вмісту. Компанія CNH Industrial не 
контролю розповсюдження таких файлів cookie, і цей інструмент не 
заблокує розміщення файлів cookie з означених веб-сайтів. Більш 
докладну інформацію про такі файли cookie можна отримати на 
відповідних веб-сайтах третіх сторін. 

Ви можете дозволити або заблокувати розміщення таких файлів 
cookie у налаштуваннях для файлів cookie. Якщо ви бажаєте 
заблокувати розміщення файлів cookie окремих організацій, 
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перейдіть за наступним посиланням. 

Сторонні файли cookie 

Назва файлу cookie Посилання на веб-сайти третіх 
сторін 

_ga http://www.google.com/analytics/ 

_gat http://www.google.com/analytics/ 

NID http://www.google.com  

 PREF http://www.google.com 

 

Вбудований вміст 

Сторінки веб-сайтів CNH Industrial також містять кнопки надання спільного доступу. Це 
дозволяє користувачам швидко поширювати вміст серед своїх друзів за допомогою 
популярних соціальних мереж. Коли ви тиснете на одну з таких кнопок надання спільного 
доступу, файл cookie може бути розміщено однією із служб, яку ви обрали для надання 
спільного доступу до вмісту. Знову-таки компанія CNH Industrial не контролює розміщення 
таких файлів cookie. 

Розголошення інформації 

Ми не продаємо і не розкриваємо третім сторонам інформацію, яку збирають розміщені нами 
файли cookie, за винятком тих випадків, коли це вимагається законом (наприклад, 
державними або правоохоронними органами). 

Якщо ви бажаєте контролювати, які файли cookie розміщує на вашому пристрої веб-сайт 

компанії CNH Industrial, ви можете дізнатися, як це зробити у розділі „Сторонні файли 

cookie“. 

Поведінковий маркетинг 

Технологія поведінкового маркетингу дозволяє користувачам і рекламодавцям отримати 
більш цінний та унікальний досвід завдяки можливості більш цілеспрямованого з точки зору 
конкретного користувача розміщення рекламних оголошень і вмісту.  

Ми користуємося системою, яка відноситься до „поведінкового маркетингу на сайті“ та 

використовує файли cookie для отримання загальної інформації про те, які сторінки на наших 

сайтах ви переглядали. Ця система також може „подивитись“ IP-адресу, щоб додати 

загальну інформацію про країну, місто або регіон, в якому ви знаходитесь, а також ім'я 
домену. Ця інформація дозволяє згрупувати вас з іншими людьми, що мають схожі інтереси 

та віднести до певного „сегмента ринку“. Після цього ми можемо розміщувати рекламні 

оголошення, які, на нашу думку, можуть бути доцільними для людей у вашому сегменті 
ринку. Ми вважаємо, що це робить рекламу цікавішою та більш корисною для вас і 
допомагає нам збільшити корисність нашого веб-сайту для нас і наших рекламодавців, що, 
відповідно, надає нам більше можливостей для інвестицій у ще більш цікавий вміст на 
користь всім нашим користувачам.  

Сукупна інформація 

Необхідно відмітити, що ні за яких обставин ні ми, ні постачальники послуг не 
намагатимемося встановити вашу особу і ні за яких обставин ми не знатимемо, хто ви або 
які сторінки переглядаєте конкретно ви, ми просто збираємо відповідну інформацію для 

об'єднання людей у цільові групи користувачів. Відмінність нашої системи „поведінкового 

маркетингу на сайті“ від інших форм поведінкового таргетингу полягає у тому, що ми 

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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відслідковуємо лише те, як ви користуєтеся веб-сайтом компанії CNH Industrial, і не 
використовуємо і не надаємо доступ до даних з нашого або інших веб-сайтів.  

1.1 Як керувати файлами cookie 

Файли cookie браузера 

Якщо ви не бажаєте отримувати файли cookie, ви можете змінити параметри вашого 
браузера таким чином, що він повідомлятиме вам про отримання файлів cookie, або ви 
можете зовсім відмовитись від прийняття файлів cookie. Ви також можете видалити файли 
cookie, які вже було розміщено.  

Якщо ви бажаєте обмежити або заблокувати файли браузера, які розміщено на вашому 
пристрої, то ви можете зробити це у настройках браузера. Про те, як це зробити, можна 

дізнатися у розділі „Довідка“. У якості альтернативи, можна зайти на веб-сайт 

www.aboutcookies.org, який містить докладну інформацію про те, як це зробити у більшості 
браузерів для настільних комп'ютерів. 

Більшість веб-сайтів компанії CNH Industrial працюють без файлів cookie, проте, якщо ви 
заблокуєте cookie, ви не зможете користуватися деякими можливостями та функціями. 
Наприклад, ви не зможете бачити прогноз погоди для вибраного вами міста. 

Настройки файлів cookie 

Якщо ви не бажаєте отримувати певні види файлів cookie на веб-сайті CNH Industrial, ви 
можете скористатися наступним інструментом для того, щоб відмовитись від них. Нам 
потрібно буде розмістити файл cookie для того, щоб пам'ятати ваш вибір, коли ви наступного 
разу завітаєте на наш веб-сайт за допомогою того ж самого браузера. Наразі ми технічно не 
можемо переносити ваші настройки між браузерами і пристроями, тому вам необхідно 
змінити ці параметри у всіх браузерах, якими ви користуєтесь.  

Також зверніть увагу, що попри те, що ми робимо все можливе, щоб поважати ваш вибір, 
існує вірогідність, що не всі файли cookie буде враховано. Якщо це вас непокоїть, то ми 
рекомендуємо вам змінити настройки файлів cookie у вашому браузері. Скористайтесь 

відповідними інструкціями у розділі „Довідка“.  

 


