
Політика Cookie RegToEVENT 

 

RegToEVENT Cookie Policy 

 

Політика Cookie (далі Політика) передбачає, що RegToEVENT може 

відкрито використовувати дані про вас. Ми збираємо файли cookie, 

щоб прискорити і оптимізувати вашу роботу з Cайтом. У правилах 

Політики ми будемо посилатися на RegToEVENT, маючи на увазі і інші 

наші ресурси (a.rte.im та c.rte.im і їх піддоменах), які працюють як Веб-

сайти та пов’язані з Політикою. 

RegToEVENT і всі маркетингові партнери, афіліати, аналітики і 
постачальники послуг використовують файли cookies виключно з 
метою поліпшити взаємодію користувача з Веб-сайтами. 

The Cookie Policy (hereinafter referred to as the Policy) provides that 

RegToEVENT may openly use data about you. We collect cookies to speed 

up and optimize your work with the Site. In the rules of the Policy, we will 

refer to RegToEVENT, meaning our other resources (a.rte.im та c.rte.im 

and their subdomains), which operate as Websites and are related to the 

Policy. 

The RegToEVENT and all marketing partners, affiliates, analytics, and 

services providers use cookies with the purpose to guarantee that everyone 

using “Websites” has the best experience possible. 

 

Що таке файли cookie? 

Файли cookie – це невеликі текстові файли, надіслані сервером, 

які зберігаються на кінцевому пристрої клієнта (наприклад, на 

комп'ютері або смартфоні). Вони використовуються для 

зберігання інформації та аналітичних і статистичних даних, 

необхідних для належної роботи сервісу та адаптації магазину до 

ваших уподобань. Файли cookie не впливають на ваш пристрій і 

не змінюють налаштування кінцевого пристрою. Виділяють два 

типи cookie: 

 Сесійні файли cookie — зберігають інформацію про візит на 

сайт і видаляються після закриття браузера; 

 Постійні файли cookie — зберігаються на пристрої протягом 

певного часу під час повторних відвідувань. 

Більше інформації про cookie на https://uk.wikipedia.org/ 

 

What Does the Term Cookie Mean? 

Cookies are tiny text files sent by a server which are saved on the 

customer’s endpoint device (for example a computer or 

a smartphone). They are used to store information as well as 

analytical and statistical data necessary for proper operation of the 

service and for adapting the shop to your preferences. Cookies have 

no impact on your device and they do not change the configuration 

of the endpoint device.  

A cookie is a small file made up of numbers and letters. It’s used to store 

information on your device as you visit our website. There are two types 

of cookies differentiated: 

 Session cookies that are used during a single site visit and either 

removed after the browser is closed. 

 Persistent cookies that are saved on the device for some time 

during the repeat visits. 

To learn more about cookies, visit www.allaboutcookies.org 

 

Чому ми використовуємо Cookie? 

Технологія cookie (або подібні технології) використовується 

щоразу, коли ви користуєтеся нашими послугами через Веб-сайт. 

Файли cookie зберігаються на вашому пристрої залежно від 

ваших уподобань і налаштувань вашого пристрою, наприклад, 

налаштувань вашого браузера. 

Наш Сайт використовує файли cookie, щоб відрізнити вас від інших 

відвідувачів. Це зробить вашу роботу з ресурсом приємнішою і 

простішою. Завдяки цим файлам ми вдосконалюємо Сайт відповідно 

до ваших вподобань і вимог. Файли cookie зберігаються в залежності 

від ваших дій на Сайті: візит, оцінювання контенту, коментування та 

інше. 

 

Why Do We Use Cookies 

Cookies (or similar technologies) are used whenever you use our services 

through the Web-site. Cookies are saved on your device depending on 

your preferences and device settings, for example web browser settings. 

Our website uses cookies in order to differentiate you from the rest of our 

visitors. We use cookies in order to ensure that you can get the best 

browsing experience possible. Thanks to cookies, we can improve our 

website and make your browsing sessions more enjoyable. The cookies are 

set as you take different action on our site. For example, some of them are 

used when a user opens our site, others are activated when you take some 

actions. For example, this may be “liking” our content or sharing it on social 

media. 

 

Чи зберігаються у файлах cookie персональні дані? 

Збережена інформація не містить персональних даних, які 

можуть безпосередньо ідентифікувати вас. Деяка інформація 

може стати персональними даними у поєднанні з даними, 

отриманими під час вашої реєстрації на нашому сайті. У такому 

разі до цієї інформації застосовуються положення  Політика 

конфіденційності, які стосуються Персональних Даних, зокрема 

прав суб'єкта даних. 

 

Do cookies store personal data? 

The stored information does not include any personal data which 

could directly identify you. Some of the information may become 

personal data in combination with data obtained as a result  of your 

registration on our website. 

Consequently, Privacy policy  provisions regarding Personal Data 

apply in this respect, especially as regards the right of data subjects.  

 

https://a.rte.im/
https://c.rte.im/
https://regtoevent.com/
https://a.rte.im/
https://c.rte.im/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.allaboutcookies.org/
https://regtoevent.com/docs/privacy.pdf
https://regtoevent.com/docs/privacy.pdf
https://regtoevent.com/docs/privacy.pdf


Які Cookie і для яких цілей ми використовуємо? 

 Технічні файли cookie — забезпечують коректну роботу окремих 

частин Сайту. Відповідають за швидкий перехід між сторінками, 

допомагають убезпечити електронні платежі, обирати і додавати 

товари у кошик. 

 Аналітичні файли cookie — містять анонімну інформацію про 

відвідування і активності на Сайті. Ці дані допомагають нам стежити за 

роботою Сайту та покращувати його. 

 Функціональні cookie-файли — допомагають розпізнати користувача 

під час повторних візитів на Сайт. Користуючись цією інформацією ми 

можемо звернутися до вас на ім’я, зберігати ваші уподобання (мову, 

регіон, місцезнаходження та ім’я облікового запису). Як тільки ви 

зареєструєтесь на Сайті або заповните будь-яку з наданих форм, ми 

будемо використовувати ці файли cookie (за умови, що їх не видалять). 

Ми не використовуємо файли cookie, щоб відстежувати вашу 

поведінку на сторонніх сайтах. 

 Цільові файлы cookie — зберігають дані про звички та вподобання 

користувача, щоб підібрати цікаву вам рекламу. Будь ласка, 

продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про цей тип cookie-файлів. 

 

What Cookies Do We Use? For What Purpose? 

This is the complete list of cookies that we use on our websites: 

 Strictly necessary cookies – used to operate our website for technical 

purposes. 

 Analytical/performance cookies – used to collect general information 

about users who reach our site, as well as their behavior while browsing 

our web pages. This helps us to improve performance of our site. For 

example, performance cookies help us make different pieces of content 

more findable. All information is 100% anonymous. 

 Functionality cookies – used to discover you, when you return to our 

website. Using this information, we can provide you with a more 

personalized browsing experience. For example, you will notice us greeting 

you by name, saving your preferences (like language, region, location, and 

account name). Also, we can provide you with suggestions on items that 

meet your preferences. As soon as you register on our website or fill in any 

of the forms provided on it, we will use cookies to remember your details 

during current visit and all following visits (provided that cookies are not 

deleted). We do not use cookies to track visitors’ behavior on other sites. 

 Targeted cookies – used to save information about your visit to our 

website, as well as, actions that you took while browsing its pages. This 

includes tracking links that you followed and the pages you visited. The 

respective information will be used for advertising purposes. We will 

display ads that are the most relevant to your preferences. Please keep 

reading further to see more details about this type of cookies, as well as 

how to opt out. 

 

Чи можу я відключити Cookie і як? 

Ви можете увімкнути і відключити файли cookie в налаштуваннях 

вашого браузера. Відвідайте site щоб дізнатись, як заборонити Google 

Analytics збирати дані про всі відвідані вами сайти. 

Якщо ви знаходитесь у Європі, завітайте 

на www.youronlinechoices.eu щоб дізнатись більше про керування 

файлами cookie і рекламою. 

Якщо ви у США, перейдіть на www.aboutads.info/choices/. 

Завітайте на сайт www.allaboutcookies.org/manage-cookies якщо 

хочете увімкнути або відключити файли cookie і не знаєте, як це 

зробити. 

Більше інформації про керування файлами cookie знайдете 

на сайті Департаменту управління інформацією. 

 

Can I Disable Cookies? How? 

You can enable and disable cookies in your browser settings. Visit 

the site to learn how to opt out of being tracked by Google Analytics across 

all websites that you visit. 

If you are based in Europe, visit www.youronlinechoices.eu for more 

details about advertising cookies and their management. 

If you are located in the US, refer to www.aboutads.info/choices/. 

Visit www.allaboutcookies.org/manage-cookies in order to enable/disable 

cookies. 

If you are looking for more details about the ways to manage cookies, refer 
to the UK Information Commissioner’s Office website. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.youronlinechoices.eu/
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.youronlinechoices.eu/
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/


Як керувати файлами Cookie в браузері на ПК? 

Виконуйте ці інструкції, щоб увімкнути файли cookie у веб-браузерах . 

Google Chrome (довідка)  

1. У кутку верхньої панелі браузера зайдіть у «Налаштування»; 

2. Серед переліку меню оберіть пункт «Налаштування», унизу 

сторінки клікніть на розділ «Додаткові» та згодом 

«Налаштування контенту»; 

3. Оберіть «Файли сookie» та «Дозволити сайтам зберігати і 

читати файли cookie» або «Заборонити», щоб не зберігати 

файли cookie. 

Microsoft Internet Explorer (довідка) 

1. На панелі інструментів клікніть на значок «Налаштування». 

Потім оберіть «Властивості браузера» → вкладка 

«Конфіденційність» → «Додатково»; 

2. У з’явившомуся вікні оберіть необхідні вам опції; 

3. Обрав «Блокувати», файли cookie не будуть зберігатися. 

Mozilla Firefox (довідка) 

1. Клікніть на «Меню» у верхньому кутку браузера та оберіть 

«Налаштування»; 

2. Оберіть «Приватність і безпека» та перейдіть у розділ 

«Історія»; 

3. У меню оберіть «Буде запам’ятовувати історію» або «Не 

запам’ятовувати історію», щоб не зберігати файли сookie. 

Mozilla и Netscape на OSX 

1. Оберіть «Mozilla» або «Netscape» у верхньому кутку 

браузера. Потім клікніть на «Налаштування»; 

2. Прогортайте униз до «Cookies» і нижче «Конфіденційність і 

безпека»; 

3. Оберіть «Дозволити використання файлів cookie тільки на 

цьому сайті» 

Safari (довідка) 

1. Клікніть по іконці «Налаштування» у правому верхньому 

кутку; 

2. Перейдіть на вкладку «Конфіденційність» та оберіть 

необхідну опцію; 

3. Натисніть «Зберегти». 

Як налаштувати файли cookie на Mac?  

Виконайте наступні рекомендації, щоб увімкнути файли cookie. 

Safari на OSX  

1. Клікніть на «Safari» вгорі вікна браузера і оберіть меню 

«Налаштування»; 

2. Оберіть «Конфіденційність» та клікніть «Увімкнути файли 

cookie»; 

3. Натисніть «Тільки відвідувані сторінки». 

Microsoft Internet Explorer на OSX (довідка) 

1. Знайдіть «Explorer» вгорі вашого браузера. Оберіть 

«Налаштування»; 

2. У вкладці «Отримані файли» прогортайте вниз до розділу 

«Cookies»; 

How to Manage Cookies in Web Browsers on PC? 

Follow these instructions in order to enable cookies in your web browsers. 

Google Chrome (information) 

1. Navigate to the top of the browser window. Click “Tools” > 

“Settings”. 

2. Choose “Show advanced settings”. Scroll down until you reach 

the “Privacy” section, choose “Content Settings”. 

3. Click “Allow local data to be set”, in order to accept first-party 

cookies, select ‘”Block all third-party cookies without exception”. 

Microsoft Internet Explorer (information) 

1. Navigate to the top of the browser window. Click “Tools” and 

choose “Internet Options”. Click the “Privacy” tab next. 

2. In order to use cookies in your browser, the level of your privacy 

should be set to Medium or Lower. 

3. Setting it above the medium level, the cookies won’t be used. 

Mozilla Firefox (information) 

1. Choose “Tools” at the top of the browser window. Select 

“Options”. 

2. Click on the “Privacy” icon. 

3. Select “Cookies” and click “Allow pages to create a cookie.” 

Mozilla and Netscape on OSX 

1. Click “Mozilla” or “Netscape” at the top of the browser window. 

Click “Settings”. 

2. Scroll down to the “Cookies” below “Privacy & Security”. 

3. Click “Allow cookies only to the original site.” 

 

Safari (information) 

1. Find the gear icon at the top of the browser window. Choose 

“Settings”. 

2. Click the “Privacy” tab and choose “Disable the use of cookies by 

third parties and advertising cookies.” 

3. Click “Save”. 

How to manage cookies on your Mac 

Consider the following steps in order to enable cookies on our website. 

Safari on OSX 

1. Click “Safari” at the top of the browser window. Click “Settings”. 

2. Select “Privacy” and then click “Enable cookies.” 

3. Choose “Only the pages you have visited.” 

Microsoft Internet Explorer on OSX (information) 

1. Find “Explorer” at the top of your browser winder. Choose 

“Settings”. 

2. In the “Received Files”, scroll down to the “Cookies” section. 

3. Click “Do not ask.” 

Opera (information) 

1. Click “Menu” on top of the browser window. Click “Settings”. 

2. Choose “Options” and click “Advanced”. 

3. Chose “Enable cookies.” 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=uk
https://support.microsoft.com/uk-ua/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.apple.com/uk-ua/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-gb/microsoft-edge/view-and-delete-browser-history-in-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies


3. Клікніть «Не питати». 

Opera (довідка) 

1. Зайдіть у «Меню» угорі браузера. Оберіть «Налаштування»; 

2. Оберіть «Опції» та клікніть на «Розширення»; 

3. Клікніть «Дозволити використовувати cookie». 

Інформація про керування файлами cookie на вашому 

мобільному телефоні або іншому мобільному пристрої міститься 

в посібнику користувача/інструкції з експлуатації вашого 

телефону або мобільного пристрою. 

 

Information about cookie management on a mobile phone or 

another mobile device can be found in the user guide/manual of 

a particular phone or mobile device. 

 

Результати відключення файлів Cookie 

Деякі веб-сторінки не будуть завантажуватись після деактивації 

необхідних файлів cookie. Не використовуючи cookie, ми не зможемо 

гарантувати вам релевантну інформацію. Якщо ви відключите усі 

cookie (включно з основними), у вас не буде доступу до частини Сайту. 

Проте, блокування cookie не деактивує веб-маяки та інші трекери — їх 

дія буде обмежена. 

Видалення файлів cookie не означає також видалення 

Контролером Персональних Даних, отриманих за допомогою 

файлів cookie. 

 

What Are the Results of Cookies Deactivation? 

Disabling cookies that are necessary for website’s proper operation, the 

web page won’t load either. Those are the cookies that are intended to 

enhance your site browsing experience. 

Disabling cookies that remember your preferences or analytics, we won’t 

be able to provide you with the relevant information. If you disable all 

cookies (including the essential ones), then you won’t be able to access all 

parts of our website. However, disabling cookies won’t deactivate web 

beacons and other trackers. Still, the web beacons’ functionality will be 

limited. 

Deletion of cookies does not mean that the Controller has deleted 

the Personal Data obtained through cookies. 

 

Зміни у Політиці 

Ми залишаємо за собою право змінювати Політику конфіденційності 

та Політику Cookie. Це може статися у результаті змін у законодавстві 

або наших послугах. Усі зміни будуть відображені у цьому розділі. Будь 

ласка, перевіряйте його час від часу. 

 

Changes to the Policy 

We may bring changes to the Privacy policy or Cookie Policy once in a 

while. This may happen as a result of the changes in the law or as a result 

of the changes in our services. All of such changes will be added to this 

statement. So, check it out from time to time. 

Зв’язатися з нами 

Якщо у вас лишись питання чи виникли ускладнення стосовно 

використання RegToEVENT файлів cookie і технологій відстеження, ви 

можете звернутися до нас за адресою inforegtoevent @ gmail.com   

Contact Us 

If you have any sort of questions or concerns about the way Webs.li uses 

cookies and tracking technologies, then you may feel free to drop us a line 

at inforegtoevent @ gmail.com   

 

 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

