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L’ORÉAL PROFESSIONNEL / ТОВ «ЛОРЕАЛЬ 

Україна» ТАБЛИЦЯ COOKIE 

 
 

ЩО ТАКЕ ФАЙЛИ COOKIES? 

Файли cookies – це невеликі текстові файли, що зберігаються на вашому пристрої (комп'ютері, 

планшеті або мобільному телефоні), коли ви знаходитесь в мережі Інтернет, в тому числі і на 

веб-сайтах L’Oréal Group. Для отримання детальної інформації, будь ласка, перейдіть за 

наступним посиланням: http://www.aboutcookies.org. 

 
 

 
ВІДКЛЮЧЕННЯ ФАЙЛІВ COOKIES 

Ви можете легко змінити налаштування вашого браузера стосовно активації або деактивації 

файлів cookies. В разі необхідності, зверніться до функції довідки вашого браузера. 

Багато файлів cookies використовуються для підвищення зручності та функціональності веб- 

сайтів/ додатків; таким чином, відключення файлів cookies може перешкодити вам 

використовувати деякі частини нашого веб-сайту/ додатку, як описано в Таблиці файлів cookies 

нижче.. 
 
 
 

 
 

ТИП ФАЙЛІВ COOKIES 
 

РОЛЬ 
 

НАЗВА ФАЙЛУ 
COOKIE 

ЩО ТРАПИТЬСЯ, 
ЯКЩО Я НЕ 

АКТИВУЮ ЇХ? 
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Абсолютно 
необхідні 

файли 
cookies 

 
Файли  необхідні 
для функціонування 
веб-сайту. 

Вони зазвичай 

 

OptanonConsent, 
OptanonAlertBoxCl 
osed, 
SC_ANALYTICS_GLO 
BAL_COOKIE 
    cfduid 

 
 

 

Ці файли cookies не 
можуть бути 
деактивовані. 

 встановлюються  

 тільки у відповідь  

 на ваші дії, що  

 становлять запит на  

 послуги  

 (наприклад,  

 встановлення  

 параметрів  

 конфіденційності,  

 авторизація або  

 заповнення форм).  

http://www.aboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
http://cookiepedia.co.uk/cookies/SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
http://cookiepedia.co.uk/cookies/SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
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Функціонал 
ьні файли 

cookies 

 
Файли 
використовуються 
для підвищення 
функціональності та 
персоналізації. 

Вони можуть бути 
встановлені нами 
або сторонніми 
постачальниками 
послуг,  які  ми 
додали до наших 
сторінок. 

 
lo.v.liveperson.net: 
LPSessionID, LPVisit 
orID, LPSID- 
nnnnnnnn, LPCKEY- 
nnnnn, LPVID 

where-to- 
buy.co:     utmz,    
utmt_UA- 
nnnnnnnn, utmb, 
    utmc, utma 

 

Деякі або всі ці 
послуги можуть 
працювати 
неправильно. 

 

Файли 
cookies для 

сесії 

 

Файли cookies для 
сесії дозволяють 
веб-сайту, який ви 
відвідуєте, 

відстежувати ваш 
рух від сторінки до 
сторінки, щоб не 
запитувати вас про 
ту саму інформацію, 
що ви вже надали 
веб-сайту. 
Дані автоматично 
видаляються при 
закритті браузера. 

 

ASP.NET_SessionId 
 

Кожен раз, коли ви 
відкриваєте нову 
веб-сторінку, 
сервер, де сторінка 
зберігається, буде 
розглядати вас як 
абсолютно нового 
відвідувача. 

http://cookiepedia.co.uk/host/lo.v.liveperson.net
http://cookiepedia.co.uk/host/.where-to-buy.co
http://cookiepedia.co.uk/host/.where-to-buy.co
http://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId
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Файли 
cookies для 
соціальних 

 
 Для того, щоб 

поділитися 
своїм 
контентом з 
друзями і 
мережами за 
допомогою 
різних послуг 
соціальних 
медіа, які ми 
додали на веб- 
сайт. 

 Для того, щоб 
приєднатися 
до/вподобати 
наші сторінки, 
використовуюч 
и такі 
інструменти 
соціальних 
медіа. 

 
Файли cookies 
здатні відстежувати 
ваш браузер на 
інших веб-сайтах і 
створювати профіль 
ваших вподобань. 

Це може вплинути 
на контент та 
повідомлення, які 
ви бачите на інших 
веб-сайтах, які ви 
відвідуєте. 

 
cdn.syndication.twi 
mg.com: lang 

 

Ви не зможете 
використовувати 
або бачити ці 
інструменти обміну 
і приєднатися 
до/вподобати наші 
сторінки, 
використовуючи 
такі інструменти 
соціальних медіа 

мереж 
Below you will find 

 links to these social 
 network policies : 
 Facebook https://w 
 ww.facebook.com/ 
 about/privacy/ 
 https://www.faceb 
 ook.com/help/cooki 
 es 
 Google 
 + http://www.googl 
 e.com/intl/fr/polici 
 es/privacy/ 
 Twitter https://sup 
 port.twitter.com/ar 
 ticles/20170518- 
 utilisation-des- 
 cookies-et-des- 
 technologies- 
 similaires-par- 
 twitter 
 Pinterest https://ab 
 out.pinterest.com/e 

 n/terms-service 
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Рекламні 

файли 
cookies 

 
Вони збирають 
дані, щоб показати 
вам 
персоналізовані 
рекламні 
оголошення. 

Файли також 
дозволяють 
обмежити кількість 
повідомлень, які ви 
зможете бачити. 

Ці файли cookies 
також дозволяють 

Doubleclick.net: 
DSID, IDE 

 
• Ви не зможете 
отримувати наші 
рекламні 
повідомлення. 
Ви не зможете 
отримати вигоду від 
пропозицій, 
розроблених для 
наших членів. 
• Або,   зміст 
реклами не буде 
персоналізовано. 
Таким  чином, 
пропозиція буде 

http://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com
http://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com
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  нам оцінити 
ефективність наших 
рекламних 
кампаній 
(наприклад,   ми 
можемо визначити 
веб-сайти,  які ви 
відвідали     до 
переходу на наш 
веб-сайт). 

 менш привабливою 
для вас. 

 

Цільові 
файли 
cookies 

 
Файли 
використовуються 
для того, щоб 
дозволити нашим 
рекламним 
партнерам створити 
профіль ваших 
вподобань і 
показати вам 
відповідні 
оголошення на 
інших веб-сайтах. 

 
Вони працюють за 
допомогою 
унікальної 
ідентифікації 
вашого браузера та 
інтернет-пристрою. 

 
icxid 

facebook.com: datr 
, x-src, fr, lu, locale, 
xs, wd,dpr,pl,c- 
user,act,presence,s 
b 

youtube.com: SID, 
HSID, demographics 
, VISITOR_INFO1_LI 
VE, PREF, APISID, SS 
ID, LOGIN_INFO, YS 
C, SAPISID,CONSEN 
T 

twitter.com: auth_t 
oken, twll, lang, u 
tmz, secure_session 
, guest_id, utma, 
remember_checked 
, remember_checke 
d_on, utmb, 

 

Ви все одно будете 
отримувати 
рекламу на веб- 
сайтах наших 
партнерів, але вона 
не буде цільовою.. 

http://cookiepedia.co.uk/cookies/icxid
http://cookiepedia.co.uk/host/.facebook.com
http://cookiepedia.co.uk/host/.youtube.com
http://cookiepedia.co.uk/host/.twitter.com
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Аналітичні 
файли 
cookies 

 
Файли 
використовуються 
для того, щоб 
підрахувати 
кількість 
відвідувань 
сторінки і джерела 
трафіку, аби ми 
змогли оцінити і 
поліпшити роботу 
сайту, 
використовуючи 
сервіс Google 
Analytics. 

 
_dc_gtm_UA- 
74428248- 
1, _dc_gtm_UA- 
22588495-1 

_ga 

_gat_International 

_gat_UA 

_gid 

google.com: SAPISI 
D, HSID, SID, PREF, 
NID, SSID, APISID, 
DSID, CONSENT, 1P- 
JAR,CIDCC,SAPISID, 
NID,S,UULE,gtm_pr 
eview,gtm_debug,g 
tm_auth 

 
Ми не зможемо 
відстежувати і 
оцінювати роботу 
нашого веб-сайту, 
що може призвести 
до погіршення 
якості роботи. 

 

Експлуатаці 
йні файли 

cookies 

 
Файли 
використовуються 
для  підрахунку 
відвідувань   та 
джерел   трафіку, 
щоб оцінити  і 
поліпшити  роботу 
нашого сайту. 

Для того, щоб 
знати, які сторінки є 
найбільш  та 
найменш  
популярні,   і 
побачити 

переміщення 
відвідувачів по 
сайту. 

 
lpTestCookiennnnn 
nnn, 

    olapicU, 

_ga 

lpcdn.lpsnmedia.ne 

t: lpTestCookiennnn 
nnnn 

switchthelook.com: 
utmc, utmz, _ 

_utma, utmt, u  
tmb 

 
Ми не будемо 
знати, коли ви 
відвідали наш веб- 
сайт, і не зможемо 
контролювати його 
роботу, що може 
призвести до 
погіршення якості 
роботи. 

 

http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-22588495-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-22588495-1
http://cookiepedia.co.uk/host/.google.co.uk
http://cookiepedia.co.uk/cookies/lpTestCookiennnnnnnn
http://cookiepedia.co.uk/cookies/lpTestCookiennnnnnnn
http://cookiepedia.co.uk/cookies/__olapicU
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
http://cookiepedia.co.uk/host/lpcdn.lpsnmedia.net
http://cookiepedia.co.uk/host/lpcdn.lpsnmedia.net
http://cookiepedia.co.uk/host/.switchthelook.com

