ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Дружеството използва бисквитки и инструменти за администриране на Уебсайта, за анализ
на неговата функционалност и употреба, както и за привеждане на съдържанието му в
съответствие с предпочитанията на посетителите. В тази връзка могат да бъдат
обработвани интернет идентификатори, които сами по себе си не съдържат данни, които
биха могли да бъдат свързани с отделен посетител на интернет страницата.
Бисквитките са малки файлове, които се изпращат от нашия сървър и се съхраняват на
твърдия диск на Вашето Устройство. Обикновено се използват за идентифициране на
потребителите, когато влизат в даден уебсайт. Те съдържат архив за посещенията на
уебсайта и определено количество информация за всяко посещение.
Някои от използваните бисквитки са необходими за правилното функциониране на
Уебсайта, съответно за предоставяне на услугите посредством Платформите, поради което
не могат да бъдат деактивирани.
Когато това обработване не е съществено за правилното функциониране на интернет
страницата, ние съхраняваме и/или проследяваме „бисквитки“ след получаване на Вашето
съгласие за всяка конкретна категория бисквитки и целта на тяхната употреба посредством
интегрирания на Уебсайта инструмент при Вашето първо посещение на страницата.
Може да използваме следните видове бисквитки.
▪

Абсолютно необходими бисквитки. Това са бисквитки, които са необходими за
функционирането на нашия уебсайт. Например такива са бисквитки, които Ви
дават възможност да влизате в зони с ограничен достъп в нашия уебсайт. Този вид
бисквитки не могат да бъдат деактивирани и за използването им не е необходимо
съгласието на потребителя.

▪

Функционални бисквитки. Този вид бисквитки се използват, за да Ви разпознаят,
когато отново посещавате уебсайта. Те ни дават възможност да персонализираме
съдържанието според потребителя, да Ви поздравяваме с добре дошли поименно и
да запомняме предпочитанията Ви (например, избор на език или регион).

▪

Бисквитки за анализ/ефективност. Позволяват ни да разпознаем и броим
посетителите и да виждаме как се движат из Уебсайта, докато го ползват. Това
ни помага да подобряваме работата на Уебсайта, например като правим всичко
необходимо потребителите лесно да намерят това, което търсят.

В таблицата по-долу можете да научите повече за различните видове бисквитки, които
използваме, и целите, за които се използват.
Бисквитка
бисквитка между
сайтове

Източник
addthis.com
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Цел
Разрешение за да
може да се
използват
бисквитки между
сайтове и данни за
сайтове, докато сте
на този сайт.
Услуга за
социални
маркери, която
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може да бъде
интегрирана в
уебсайт с
помощта на уеб
джаджа.
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Посетителите на
уебсайта могат да
маркират или
споделят елемент,
използвайки
различни услуги,
като Facebook,
MySpace, Google
Bookmarks, Pinterest,
Twitter и др.

1 месец
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Уеб услуга,
предоставена от
Google за
съставянето на
детайлна статистика
за посетителите на
този уебсайт.

24 месеца

Можете да блокирате бисквитките, като активирате настройките на своя браузър, които
Ви позволяват да отказвате използването на някои или всички видове бисквитки. Но
настроите браузъра да блокира всички бисквитки (включително абсолютно необходимите
и задължителните бисквитки) е възможно да нямате достъп до нашия уебсайт или части
от него. Повече информация за бисквитките и как да ги деактивирате можете да намерите
на www.allaboutcookies.org
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