
 

 
 

Політика файлів cookie 

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna з місцезнаходженням у Познані (далі: KIP), площіа Андерса, 17, 61-894 Познань, 

внесена до реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться Районним судом Познань - Нове Място та Вільда м. 

Познані, VIII Економічний відділ Національного судового реєстру за номером KRS 0000412357, номер NIP 7773061579, REGON 

307087 статутний капітал 5,494,980 злотих (сплачений повністю), використовує «cookies» під час роботи сервісу Tpay. 

«Cookies» — це файли, які використовуються як ідентифікаційні знаки. KIP, як адміністратор сервісу Tpay, надсилає «cookies» через 

веб-сайт Tpay і зберігає їх на жорсткому диску користувача. Наші файли cookie захищені від читання третіми сторонами за допомогою  

стандартної безпеки веб-браузера. Ми використовуємо два види файлів cookie: 

1. короткострокові («session-cookies»), які зберігаються на пристрої користувача і залишаються там до закінчення сеансу 

браузера, а потім остаточно видаляються з пам’яті пристрою;  

2. довгострокові (постійні) файли cookie, що зберігаються на пристрої користувача, де вони зберігаються, поки не будуть 

видалені користувачем. 

Залежно від мети, збираються такі файли: 

Вид і призначення файлів cookie Правова підстава  Час зберігання 

необхідні: вони абсолютно необхідні для належного 
функціонування сервісу, включаючи підтримку сеансу 
після входу 

законний інтерес Адміністратора (ст. 6, п. 1f 
GDPR). 

протягом сесії або максимум 29 днів 

статистичні: створюючи анонімну статистику, вони 
дозволяють нам краще розуміти уподобання 
користувачів і за допомогою аналізу покращувати та 
розвивати функціональні можливості 

згода Користувача (ст. 6, п. 1а GDPR): максимум 2 роки 

маркетингові: дозволяють відображати рекламу, яка 
краще відповідає уподобанням користувачів, а також є 
більш цінною для видавців і рекламодавців 

згода Користувача (ст. 6, п. 1а GDPR): максимум 1 рік 

 

Метою використання «cookies» є увімкнення конфігурації відображеної сторінки, зокрема: 

× адаптації контенту веб-сторінок сервісу під визначені вподобання Користувача, а також оптимізації користування 

перосналізованими веб-сайтами сервісу; 

× розпізнавання пристрою користувача сервісу та його місцезнаходження за допомогою Google Analytics (без поєднання 

цих даних з інформацією про IP-адресу користувача чи іншими його даними); 

× відображення правильно відформатованого веб-сайту з урахуванням його індивідуальних потреб;  

× запам'ятовування вибраних користувачем налаштувань і персоналізація інтерфейсу користувача; 

× збір анонімної статистичної інформації про відвідувачів. 

З точки зору вибору мови або регіону, з якого походить користувач, KIP не використовує файли cookie без згоди користувача. Згоду 

можна висловити незалежно та в будь-який час, прийнявши цю політику або через налаштування вашого веб-переглядача 

(використовуючи відповідну конфігурацію налаштувань). Обмеження збереження необхідних файлів cookie може негативно 

вплинути на деякі функції сервісу Tpay.  

Користувач може видалити файли cookie в будь-який час за допомогою доступних функцій в інтернет-браузері, який він/вона 

використовує.  

Файли cookie, які використовує KIP, не пошкоджують комп’ютер користувача та не змінюють конфігурацію телекомунікаційного 

пристрою користувача та програмного забезпечення, встановленого на цьому пристрої. 

 


