ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Следва да ви уведомим, че използваме "бисквитки", за да направим ползването на нашия
уебсайт по-лесно и приятно. "Бисквитките" са малки части информацията, която уебсайтът
съхранява на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия сайт. Тя
позволява на сървъра да събира информация от браузъра, така че не е нужно да я въвеждате
отново, когато се връщате към сайта или преминавате от една страница в друга.
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ
Нашият уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на качеството на предлаганите
услуги. Използваме "бисквитки" със следните цели:
•
•
•

Бисквитки за производителност на сайта;
Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
Бисквитки за рекламна дейност;

Активирането на тези "бисквитки" не е строго необходимо, за да работят основните
функции на уебсайта, но ще ви осигури по-добра практическа работа в браузърите и нашия сайт.
КАК ДА КОНТРОЛИРАТЕ БИСКВИТКИТЕ
Можете да контролирате и / или изтривате "бисквитките", както желаете. Можете да
изтриете или блокирате всички "бисквитки", които вече са на вашия компютър или друго
устройство. Можете също така да настроите браузъра си да блокира всички "бисквитки",
включително "бисквитки", свързани с нашите услуги.
Повечето браузъри ви дават възможност да управлявате бисквитките, за да ги
ограничите или изтриете, така че може да прегледате настройките на браузъра за "бисквитките"
и настройките на рекламите, които виждате. В някои браузъри можете да настроите правила за
управление на "бисквитките" поотделно, което ви дава по-фин контрол върху поверителността
си. Това означава, че можете да забраните "бисквитките" от всички сайтове, освен тези, на които
имате доверие. Можете да намерите информация за настройките в документацията на
браузъра, който използвате. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции"
или "предпочитания" на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки можете да използвате
бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър.
Важно е обаче да знаете, че ако деактивирате нашите "бисквитки", някои от функциите
на този сайт може да не работят по предназначение и може да се наложи ръчно да коригирате
някои предпочитания всеки път, когато посещавате нашия сайт.
ВИДОВЕ БИСКВИТКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ:
Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies):
Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите
функции. Използваме тези бисквитки например:
* за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители,
когато те използват нашия сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;
* за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността
на нашите услуги.
Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality
cookies):
Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме
Вашето онлайн преживяване с нашия уебсайт. Използваме тези бисквитки например:
* за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да
вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате
данните си за достъп до нашите услуги/;
* за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват
услугите ни, така че да можем да подобрим нашия сайт и нашите услуги и да извършваме
пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой
на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени
страници, гласуването при коментарите).
Рекламни бисквитки:
Използваме тези бисквитки например:
* за да получим информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, като
например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим
реклами, които са съобразени с Вас;
* за да определим кои са най-популярните части от нашия сайт;
* за да следим използването на нашите услуги и нашия сайт (честота и време);
* за да следим успеха на даден продукт;
* за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашия
сайт;
* за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашия сайт и нас самите
да може да бъде подобрено.
Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас
– както в нашия сайт, така и извън него. Този тип реклами са известни като „реклама,
базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите
доставчици на услуги.
Сесийни бисквитки:
Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:
* за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без
да е необходимо отново да се логвате. Тази практика е известна като „един вход“ (single
sign-on);
* за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате
услугите ни;
* за да пазим отговорите на веднъж попълнена анкетна форма (и да не се налага да
попълвате многократно анкетната форма).

Бисквитки за прецизно таргетиране:
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и
могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична
информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е
нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.
Бисквитки на трети страни:
Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези
бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са
изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да
бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо
да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.
Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на
трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук
https://support.google.com/analytics/answer/181881

