ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
НА БИСКВИТКИ (COOKIES)
КАКВО НАРИЧАМЕ “БИСКВИТКИ” ?
Какво наричаме “бисквитки”? Това са малки файлове, които се инсталират на Вашия
компютър или смартфон. Те ни позволяват да съхраняваме информация за Вашето
сърфиране на нашия сайт или през мобилното Ви устройство, с цел да подобрим Вашето
преживяване при използване на уебсайта, както и да разберем как хората използват нашия
сайт и кои негови страници са най-популярни сред посетителите.
Съществуват два основни вида бисквитки – постоянни и временни или още „сесийни“
бисквитки. Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват
автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се
изтриват, когато затворите браузъра. Съществуват и бисквитки и такива на трети страни, за
които може да научите по-долу.
КАКВА Е ЦЕЛТА НА БИСКВИТКИТЕ?
Бисквитките изпълняват множество различни функции. В този смисъл, можем да
използваме неперсонализираната информация от бисквитките за следните цели:






Статистически цели;
Разпознаване на потребителя в рамките на конкретната сесия;
Определяне кои са най-популярните части на нашата интернет страница;
Следене интереса на потребителите като цяло;
Цялостно оптимизиране на уебсайта.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?
При използване на нашата интернет страница, можем да съберем следните видове
бисквитки:


Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са строго необходими, за да може интернет страницата да изпълнява своите
функции. Тези бисквитки се използват за да:
 установим автентичността на потребителите, когато те използват интернет
страницата, така че да можем да им представим нашите продукти;
 поддържаме сигурността на тази страница.


Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки, например за целите на предоставяне на поиндивидуализирани предложения; за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата
интернет страница и други.



Бисквитки на трети лица

Бисквитки на трети лица се поставят от други организации, които ние използваме, за да ни
предоставят различни услуги, например доставчици на услуги, включително доставчици на
маркетинг услуги с цел предлагане на персонализирано съдържание, реклама и анализ на
трафика.
В тези случаи споделените бисквитки се управляват от съответните трети лица и не се
контролират от нас. По-долу са изброени услугите на трети лица, които използваме, някои
от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За
други е необходимо да посетите съответните интернет страници и да следвате
предоставените на тях инструкции. Всички те използват различни бисквитки.
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Ще използваме Facebook Pixel, когато при влизане в страницата ни сте дали съгласие за този
тип обработка.
КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ БИСКВИТКИТЕ?
Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки.
Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на

вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат
или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече
детайли:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web и iOS.
Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от
рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашата интернет
страница може да не работят правилно.
Повече информация за това
на: www.allaboutcookies.org.
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СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за използване на бисквитки,
свържете се с нас на имейл: privacy.orbicobg@orbico.com.

