Што Такое Печыва-Файлы
Файлы cookie - гэта невялікія тэкставыя файлы, якія адпраўляюцца на ваш кампутар, калі
вы знаходзіцеся на вэб-сайце. Яны дапамагаюць нам даведацца, якія старонкі сайта
эфектыўныя, а якія маюць патрэбу ў паляпшэнні.
Мы выкарыстоўваем печыва ў маркетынгавых мэтах:
•
•

каб гарантаваць, што вэб-сайт функцыянуе належным чынам
каб палепшыць сайт, грунтуючыся на тым, як вы трапілі на сайт і якія прылады вы
карыстаецеся

У раздзеле" Як кіраваць файламі cookie " ніжэй апісана, як вы можаце змяніць свае
налады файлаў cookie. Звярніце ўвагу, што калі вы адключыце печыва і аналагічныя
тэхналогіі, гэта можа паўплываць на ваш карыстацкі досвед на вэб-сайце, і некаторыя
функцыі могуць працаваць не так, як чакалася.

Якія тыпы файлаў cookie мы выкарыстоўваем
Ніжэй вы знойдзеце спіс розных тыпаў файлаў cookie, якія могуць быць выкарыстаны на
гэтым сайце. Гэтая палітыка выкарыстання файлаў Cookie апісвае, як мы
выкарыстоўваем усе віды інфармацыі, якія могуць быць сабраны з файлаў cookie.
Мы прадстаўляем тэрмін дзеяння для кожнага з гэтых тыпаў файлаў cookie на аснове
наяўнай у нас інфармацыі. Аднак тэрміны дзеянні любых іншых файлаў cookie
ўстанаўліваюцца гэтымі кампаніямі і могуць быць зменены імі ў любы час.
1. Асноўныя cookie файлы cookie
Асноўныя файлы cookie дазваляюць вам перамяшчацца па нашаму сайту і
выкарыстоўваць нашы паслугі і функцыі. Без гэтых файлаў наш сайт не зможа эфектыўна
працаваць.
Ніжэй прыведзены прыклады кожнага тыпу файлаў cookie:
Cookie Імя Файла
Cookie

Апісанне імя файла Cookie

заканчэнне

тэрміну дзеяння
PHPSESSID

захоўвае стан сеансу карыстальніка ў
запытах старонкі.

User session Час сеансу
карыстальніка

BX_USER_ID

BX_USER_ID CMS Bitrix cookie

10 гадоў

_tl-пагадненне

Cookie Палітыка пагадненне выкарыстання
файлаў cookie

User session пагадненне аб часу
сеансу карыстальніка

cookie _tlмаркетынгавая

Cookie палітыка выкарыстання файлаў
Cookie пагадненне аб файлах cookie

User аб часу сеансу карыстальніка
cookie Час сеансу карыстальніка

user_key

Яндэкс.Метрыкі сэрвіс аналітыка cookie

User session час сеансу карыстальніка

2. Аналітычныя файлы cookie
Аналітычныя файлы cookie збіраюць інфармацыю аб выкарыстанні Вамі сайта і
дапамагаюць нам палепшыць яго функцыянальнасць. Напрыклад, аналітычныя файлы
cookie паказваюць нам найбольш часта наведвальныя старонкі сайта, а таксама
аналізуюць трафік сайта. Мы выкарыстоўваем аналітычныя файлы cookie, каб паглядзець
на агульныя тэндэнцыі выкарыстання сайта людзьмі, а не на тое, як карыстальнік
ўзаемадзейнічае з сайтам.
Мы выкарыстоўваем дзве платформы для аналітыкі: Google Analytics і Яндэкс.Метрыкі.
Паколькі стандарты файлаў cookie пастаянна развіваюцца, мы рэкамендуем вам час ад
часу праглядаць гэтую палітыку, каб даведацца, ці ёсць якія-небудзь змены. Наступныя
боку размяшчаюць файлы cookie і / або іншыя тэхналогіі на нашым вэб-сайце:
•
•

Google
Яндэкс

Google Analytics Сэрвіс Google Analytics.
Сэрвіс Google Analytics выкарыстоўваетэхналогію e Cook. Google Analytics дае нам
ананімную статыстыку. Сэрвіс працуе з IP-адрасамі, а таксама інфармацыяй аб файлах
печыва, якія выкарыстоўваюцца на нашых сайтах, таму мы даведаемся, колькі людзей
наведваюць наш сайт, колькі з іх праглядаюць пэўныя старонкі, якія браўзэры яны
выкарыстоўваюць (што дазваляе нам палепшыць сумяшчальнасць нашых сэрвісаў для
большай колькасці людзей), а часам і ў якіх краінах і рэгіёнах жывуць карыстальнікі.
Часам IP-адрасы і інфармацыя з файлаў cookie апрацоўваюцца па-за межамі
Еўрапейскай эканамічнай зоны, і ў гэтым выпадку мы гарантуем, што яны апрацоўваюцца
ў адпаведнасці з патрабаваннямі Закона Аб абароне інфармацыі.
Калі вы хочаце даведацца больш аб файлах печыва, якія выкарыстоўваюцца ў Google
Analytics, вам варта перайсці па спасылцы ніжэй:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Мы карыстаемся Яндэксам.Сэрвіс вэб-аналітыкі Metrics, які прадстаўляецца ТАА
"Яндэкс", 119021, Расія, Масква, вул. Л. Талстога, 16 (далей-Яндэкс).

Яндэкс.Служба метрык.
The Яндэкс.Служба метрык выкарыстоўвае тэхналогію файлаў cookie. Інфармацыя,
сабраная з дапамогай файлаў cookie, не можа ідэнтыфікаваць вас, але яна можа
дапамагчы нам палепшыць наш сайт. Інфармацыя аб выкарыстанні вамі дадзенага сайта,
сабраная з дапамогай файлаў cookie, будзе перададзена Яндэксу і захавана на серверы
Яндэкса ў ЕС і Расійскай Федэрацыі. Яндэкс будзе апрацоўваць гэтую інфармацыю для
ацэнкі выкарыстання вэб-сайта, складання справаздач аб дзейнасці нашага сайта і
прадастаўлення іншых паслуг. Яндэкс апрацоўвае гэтую інфармацыю ў парадку,
устаноўленым ва ўмовах выкарыстання сэрвісу Яндэкс.Служба метрык.
Вы можаце адмовіцца ад выкарыстання печыва, выбраўшы адпаведныя настройкі ў
браўзэры. Таксама вы можаце выкарыстоўваць інструмент:
https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html . Аднак гэта можа паўплываць на
працу некаторых функцый сайта. Выкарыстоўваючы гэты сайт, вы згаджаецеся на
апрацоўку Яндэксам вашых персанальных дадзеных у парадку і мэтах, названых вышэй.

Cookie Імя файла
Cookie

апісанне

заканчэння

тэрміну дзеяння tlv_100

TravelLine Booking engine cookie.

User session Час
сеансу
карыстальніка

TLBF_en

tlbf_en TravelLine Booking engine cookie.

Карыстацкае
session час

сеансуTLE_loaderпаведамленнеэксперыментвыпраўлены

TravelLine booking файл cookie сістэмы браніравання
TravelLine cookie.

User session Час
сеансу
карыстальніка

_gat

рэгіструе унікальны ідэнтыфікатар, які выкарыстоўваецца
для атрымання статыстычных дадзеных аб тым, як
наведвальнік выкарыстоўвае вэб-сайт.

User session Час
сеансу
карыстальніка

_ym_isad

Яндэкс.Файл cookie аналітыкі сэрвісу метрык.

User session Час
сеансу
карыстальніка

_ym_uid

Яндэкс.Файл cookie аналітыкі сэрвісу метрык.

User session Час
сеансу
карыстальніка

_ym_visorc_ID

Яндэкс.Файл cookie аналітыкі сэрвісу метрык.

User session time

test_cookie

Check For Permission

User session time

IDE

выкарыстоўваецца Google DoubleClick для рэгістрацыі і
справаздачы аб дзеяннях карыстальніка сайта пасля
прагляду або націску на адно з аб'яваў рэкламадаўца з
мэтай вымярэння эфектыўнасці рэкламы і прадстаўлення
таргетаванай рэкламы карыстачу

1 год

yabs-sid

Яндэкс.Файл cookie аналітыкі сэрвісу метрык.

User session Час
сеансу
карыстальніка

yandexuid

Яндэкс.Файл cookie аналітыкі сэрвісу метрык.

User session Час
сеансу
карыстальніка

yp

Яндэкс.Файл cookie аналітыкі сэрвісу метрык.

User session Час
сеансу
карыстальніка

i

Яндэкс.Метрыкі службы маркетынгу cookie.

10 years

_ga

рэгіструе унікальны ідэнтыфікатар, які выкарыстоўваецца
для атрымання статыстычных дадзеных аб тым, як
наведвальнік выкарыстоўвае вэб-сайт.

2 года

_gid

рэгіструе унікальны ідэнтыфікатар, які выкарыстоўваецца
для атрымання статыстычных дадзеных аб тым, як
наведвальнік выкарыстоўвае вэб-сайт.

User session Час
сеансу
карыстальніка

_gat_TlGaTracker1

_gat_TlGaTracker1 TravelLine Booking engine cookie.

User session Час
сеансу
карыстальніка

_gat_TLAnalytics1

_gat_TLAnalytics1 TravelLine Booking engine cookie.

60-е гады

3. Маркетынгавыя файлы cookie
Рэкламныя сеткі і медыя-агенцтва выступаюць у якасці пасярэднікаў для вэб-сайтаў і
рэкламадаўцаў. Маркетынгавыя файлы cookie гэтых бакоў робяць магчымым наступнае:
•

Мы можам паказаць вам рэкламу ад трэціх асоб

•

Нашы рэкламныя партнёры могуць аб'яднаць вашыя перавагі па адрасе bol.com з
інфармацыяй, якую яны збіраюць, калі вы наведваеце іншыя вэб-сайты

Для файлаў cookie, якія гэтыя бакі размяшчаюць у маркетынгавых мэтах, мы спасылаемся на
заявы на вэб-сайтах гэтых бакоў. Паколькі стандарты файлаў cookie пастаянна
развіваюцца, мы рэкамендуем вам час ад часу праглядаць гэтую палітыку, каб
даведацца, ці ёсць якія-небудзь змены. Наступныя боку размяшчаюць файлы cookie і /
або іншыя тэхналогіі на нашым вэб-сайце:
•

Facebook

Мы выкарыстоўваем маркетынгавыя файлы cookie толькі ў тым выпадку, калі вы далі на гэта
дазвол. Калі вы не дасце дазволу, рэкламныя аб'явы, якія ўсё роўна будуць паказаны, але
гэта выпадковыя рэкламныя аб'явы.

Cookie Імя файла Cookie

апісанне

тэрмін

дзеяння fr

выкарыстоўваецца Facebook для дастаўкі серыі
рэкламных прадуктаў, такіх як стаўкі ў рэжыме
рэальнага часу ад іншых рэкламадаўцаў.

3 месяцы

ремиксланга

VK.com маркетынгавае печыва.

1 год

ртрг

VK.com ретаргетинг печыва.

User session Час
сеансу
карыстальніка

tr

Facebook marketing cookie.

User session Час
сеансу
карыстальніка

1kvcu24

1kvcu24 LiveTex.ru печыва.

13 дзён

lt_uid

LiveTex.ru печыва.

User session Час
сеансу
карыстальніка

jv_enter_tsjv_enter_ts _[*]

Jivosite файл cookie Jivosite.

User session Час
сеансу
карыстальніка

jv_pages_countjv_pages_count _[*]

Jivosite файл cookie Jivosite.

User session Час
сеансу
карыстальніка

jv_utmjv_utm _[*]

Jivosite файл cookie Jivosite.

User session Час
сеансу
карыстальніка

jv_visits_countjv_visits_count _[*]

Jivosite файл cookie Jivosite.

User session Час
сеансу
карыстальніка

jv_invitation_timejv_invitation_time
_[*]

Jivosite файл cookie Jivosite.

User session Час
сеансу
карыстальніка

Як to кіраваць файламі cookie
Вы можаце адключыць печыва — асноўныя, аналітычныя і маркетынгавыя — у наладах
Вашага браўзэра. Інфармацыю аб часта выкарыстоўваюцца браўзэрах можна знайсці тут:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.htmlкаб выдаліць файлы cookie,
устаноўленыя нашым сайтам і іншымі сайтамі, вы можаце прытрымлівацца інструкцыям
на старонках даведкі Вашага браўзэра або сайтаў. Вы таксама можаце заблакаваць
ўстаноўку файлаў cookie ў будучыні нашым сайтам і іншымі сайтамі.
Калі вы хочаце, каб ачысціць ўсе файлы cookie, устаноўленыя вэб-сайтамі, якія вы
наведалі, вось спасылка на праграму для ачысткі файлаў адсочвання файлаў cookie:
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.phpкалі вы вырашыце ачысціць
ўсе файлы адсочвання файлаў cookie, некаторыя іншыя тыпы файлаў cookie ўсё яшчэ
могуць выкарыстоўвацца. Калі ласка, звярніце ўвагу, што калі вы купляеце новы кампутар,
ўсталёўваеце або абнаўляецца праз браўзэр, сцірае ці іншым чынам змяняеце печыва
Вашага браўзэра, гэта таксама можа прывесці да ачыстцы файлаў cookie.

Як заблакаваць файлы cookie
Многія браўзэры дазваляюць адмовіцца ад выкарыстання файлаў cookie. Спасылкі ніжэй,
дапамогуць вам даведацца больш аб тым, як вы можаце кіраваць файламі cookie ў сваім
вэб-браўзэры. Аднак памятайце, што адключэнне файлаў cookie распаўсюджваецца не
толькі на гэты, але і на ўсе іншыя вэб-сайты.
* Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 (усе версіі IE: інфармацыю аб
мабільнай версіі можна знайсці тут: www.microsoft.com/windowsphone/enus/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx)
* Хром: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
* Сафары: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html(або
http://support.apple.com/kb/HT1677для мабільных версій сайтаў)
* Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
* Опера: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Блакаванне файлаў cookie можа негатыўна адбіцца на прадукцыйнасці многіх вэб-сайтаў.

Як выдаліць файлы cookie
У вас таксама ёсць магчымасць выдаліць усе файлы cookie, якія захоўваюцца на вашым
кампутары. Проста выконвайце інструкцыі браўзэра. Зноў жа, выдаленне файлаў cookie
можа негатыўна адбіцца на прадукцыйнасці многіх вэб-сайтаў.
Больш падрабязную інфармацыю аб выдаленні файлаў cookie можна знайсці тут:
http://www.aboutcookies.org/page-2.

Абнаўлення палітыкі і зваротная сувязь

Гэта кароткае апісанне таго, як мы выкарыстоўваем файлы cookie сёння. Калі мы зменім
наша выкарыстанне файлаў cookie, мы таксама можам змяніць гэтую палітыку ў
дачыненні да файлаў cookie. Пазначэнне "дата апошняй рэдакцыі" ў верхняй частцы гэтай
старонкі паказвае на дату, калі яна была зменена ў апошні раз. Калі ў вас ёсць якіянебудзь пытанні ці прапановы адносна гэтай палітыкі, калі ласка, паведаміце нам аб
гэтым, звязаўшыся з намі:

кантактная інфармацыя
ТАА "трэвеллайн Груп" з'яўляецца аператарам апрацоўкі персанальных дадзеных,
вызначаным федэральным законам "Аб персанальных дадзеных" ад 27 ліпеня 2006 года
№ 152-ФЗ (Расія), і апрацоўшчыкам персанальных дадзеных, вызначаным GDPR ад 25
мая 2018 года.
ТАА "тревеллайн Груп" апрацоўвае персанальныя дадзеныя ў адпаведнасці з сапраўднай
Палітыкай прыватнасці.
Калі ў вас ёсць якія-небудзь прапановы або пытанні адносна нашай палітыкі прыватнасці,
калі ласка, напішыце нам па адрасе privacy@travelline.pro або па наступным адрасе: ТАА
"Трэвеллайн ГрупLeninskiy Prospekt", 424003, Расійская Федэрацыя, г. Яшкар-Ола,
Ленінскі праспект, 56а.
Або проста зайдзіце на нашу старонку кантактаў: https://www.travelline.ru/contacts/
Прадстаўнік ТАА TravelLine Group ў Еўрапейскім Саюзе: TravelLine OU, адрас у Эстоніі:
Harju maakond, Tallinn, Pohja-Tallinna linnaosa, Randla tn 13-201, 10315, email
privacy@travelline.pro.
Гасцініца "Мінск" і reservation@hotelminsk.by ці з'яўляецца ваш кантролер персанальных
дадзеных у адпаведнасці з GDPR ад 25 мая 2018 года.

