
Съобщения за бисквитки  

Какво е това “Бисквитки”? 

Това е малък файл, който съдържа данни, съхраняващи се в уеб бразусъра на Вашия              
компютърм когато са посетени конкретни уеб страници. Когато е прочетена от сървър            
през уеб браузър, „Бисквитката“ може да съдържа и събира информация, но сама по             
себе си тя няма такава функция. Тя би могла да предоставя информация с цел              
подобряване на услуга за потребителя, чрез събиране на данни с цел статистика. Ние             
няма да съхраняваме никакви лични данни от Ваша страна, също така трябва да сте              
спокойни, че „Бисквитката“ няма да навреди и на Вашия компютър. За да използвате             
пълноценно нашия уебсайт се изисква инсталирането на „Бисквитки“. Ако желаете да           
прекратите функционирането на някоя от инсталираните „Бисквитки“, Вие ще можете          
да разглеждате сайта, но някои функционалности от него могат да се окажат            
деактивирани. Функцията за „Бисквитки“ е автоматично включена при повечето уеб          
браузъри (напр. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Вие сами           
можете да определяте достъпа до „Бисквитките“ през настройките на браузъра, който           
използвате. Важно е да имате предвид, че ако не направите ръчно никакви промени, то              
се съгласявате с настройките на своя браузър и активирането на функцията за            
„Бисквитките“. В случай, че не желаете тази функция да е активна за Вас, ограничете              
или премахнете настройките през Вашия браузър.  

Как използваме „Бисквитките”? 

След като сте попаднали на този сайт, Вие може да установите наличието на различни              
видове „Бисквитки“, които той генерира. Ето кои три разновидности използваме ние:  

1)  Сесийни „Бисквитки” - те се изтриват автоматично след всяко посещение. 

2) Постоянни „Бисквитки" те се запазват по време на многократните посещения на            
сайта. 

3) „Бисквитки" на третата страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори,             
които са вградени в нашия сайт или към който сме предоставили линкове. 

Сесийни „Бисквитки” 

Този тип Ви дава възможност да изпълнявате важни функции на сайта, например            
запаметяване на повтарящо се поле формуляр в рамките на една сесия на браузъра.             
Те съдейсват и за ограничаване на необходимостта за прехвръляне на информация в            
интернет пространството. Те се изтриват и не се съхраняват на Вашето устройство,            
след като прекратите сесията на Вашия браузър.  

Постоянни „Бисквитки" 

Благодарение на тези „Бисквитки“ успяваме да разграничим повтарящи се анонимни          
потребители посетили сайта. Чрез подобно сравняване с анонимен, случайно         
генериран идентификатор, може да се направи запис на дадена информация за           
сърфирането, като например, как сте достигнали до сайта, кои страници сте           
прегледали и т.н. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да           
правим подобрения на сайта, в това число да коригираме грешки и да допълваме             
съдържанието.  



„Бисквитки" на трета страна 

Посещавайки нашия сайт, можете да забележите „Бисквитки“, които не са свързани с            
него. В случай, че преминете на уеб страница, в която има вградено съдържание,             
например от Facebook или Instagram, има възможност да Ви бъдат изпратени           
„Бисквитки“ от тези уеб сайтове. Генерирането на тези „Бисквитки“ не е под наш             
контрол и затови нашият съвет е да потърсите информация за тях и начина им на               
управление от съответните сайтове от трети страни.  

Използвани кодове за проследяване на трафика и анализ 

Google Tag Manager – Това е система на Google за добавяне и управление на              
кодовете и снипети с цел анализ на трафика и маркетинг оптимизация. 

Google Analytics – Представялва добавен снипет (код) на уебсайта, който събира           
аудитория, проследява и анализира трафика и измерва поведението на         
потребителите. Възможно е да събира "бисквитки", които подобряват работата на          
потребителите с уебсайта и могат да бъдат използвани за маркетингови активности. 

Facebook Pixel – Добавен снипет (код) на сайта, който събира аудитория, проследява            
и анализира трафика и измерва поведението на потребителите. Информацията         
събрана от снипета може да се използва за подобряване работата на потребителите с             
уебсайта и използвана за маркетингови активности 

Google AdWords Remarketing Tag – Добавен снипет (код), който позволява да се            
създават аудитории на база събраната информация от „бисквитките“ от потребителите          
посещаващи уебсайта.  

 

 

 

  


