
ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ” 
 
I.ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТKИ 
 
Ние използваме „бисквитки” или подобни инструменти, за да подобрим 
привлекателността на нашия уеб сайт и да позволим правилното използване на 
определени функции. Това включва използването на малки текстови файлове, 
съхранявани на устройството Ви, които запазват конкретни настройки и данни за обмена 
между Вашия браузър и нашата система. Някои от използваните от нас "бисквитки" ще 
бъдат изтрити в края на сесията Ви на браузъра, т.е. - след като браузърът Ви бъде 
затворен (така наречените "бисквитки за сесия"). Други "бисквитки" остават на 
устройството Ви и ни позволяват да разпознаем браузъра при следващото Ви посещение 
(постоянни "бисквитки"). 
Бисквитките не съдържат никакви лични данни и следователно не могат да бъдат 
присвоени от никой потребител. Въз основа на технологията "бисквитки" получаваме 
само анонимна информация, напр. за канала, който Ви води до нашия уеб сайт, кои 
страници са разгледани на нашия уеб сайт и т.н. Моля, обърнете внимание, че някои 
„бисквитки” са поставени веднага щом влезете в нашия уеб сайт. Можете да 
конфигурирате браузъра си така, че да сте информирани при поставянето на „бисквитки” 
и да решите в отделни случаи дали искате да ги приемете или не. Може да отхвърлите 
"бисквитките" за конкретни случаи, или напълно (подробни инструкции, относно опциите 
за настройка на Вашия браузър са дадени по-долу). Ако отхвърлите всички „бисквитки”, 
функционалността на нашия уеб сайт може да бъде компрометирана. По-долу 
представяме информация за „бисквитките”, които използваме, и как можете да 
персонализирате браузъра си в това отношение. 
 
II. НЕОБХОДИМИ  БИСКВИТKИ 
 
Това са „бисквитки“, от които имаме нужда, за да сме в състояние да Ви предложим 
правилно функциониращ уеб сайт, който Ви позволява да се възползвате от услугите, 
които предоставяме. Ако тези „бисквитки“ са блокирани, няма да можете да използвате 
нашия уеб сайт. 
 
III.АНАЛИТИЧНИ  БИСКВИТKИ И БИСКВИТKИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНОСТТА 
 
Тези "бисквитки" позволяват събирането на анонимни данни за поведението на 
потребителите на нашия уеб сайт. Ние ги анализираме, за да подобрим 
функционалността на нашия сайт и да Ви препоръчаме продукти, които ще ви бъдат 
интересни. Тези „бисквитки“ ни помагат да измерваме моделите на трафика, за да 
определим кои части от уеб сайта ни са били посетени. Използваме ги, за да изследваме 
навиците на посетителите, за да можем да подобрим нашите услуги. Тези „бисквитки“ не 
са от съществено значение за уеб сайта и ние винаги ще поискаме Вашето съгласие, 
преди да поставите тези „бисквитки“. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко 
време. 
 
IV. ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ 
 
Тези "бисквитки" се използват за определени функции на уеб сайта ни, напр. да 
подобрите навигацията на уеб сайта или да Ви предоставим персонализирана и 



подходяща информация (напр. реклами, които съответстват на Вашите интереси). Тези 
"бисквитки" записват информация за посещението Ви на уеб сайта, предишните 
страници и връзките, на които сте кликнали. Използваме тази информация, за да 
приспособим уеб сайта си и да показваме реклами, отговарящи на Вашите интереси. 
 
V. БИСКВИТКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ 
 
„Бисквитките” на някои от нашите доставчици на реклами помагат да направят нашия 
сайт по-привлекателен за Вас. Поради това „бисквитките” на нашите партньори също се 
запазват на Вашия твърд диск, посещавайки сайта ни. Това са временни "бисквитки" и 
автоматично се изтриват след определен период от време. По правило „бисквитките” на 
нашите партньори се изтриват до няколко дни. „Бисквитките” на нашите партньори не 
събират лични данни. Те ще събират псевдонимизирани данни под потребителско име. 
Тези псевдонимни данни няма да бъдат свързани с Вашите лични данни. Всички 
съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за „бисквитки”. 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: 
Cookie settings in Internet Explorer 
Cookie settings in Firefox 
Cookie settings in Chrome 
Cookie settings in Safari web and 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. 

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE ANALITICS ЗА АНАЛИЗ 
 
Този уеб сайт използва Google (Universal) Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена 
от Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Анализ използва методи, които 
позволяват анализ при използването на уеб сайта, например чрез "бисквитки", текстови 
файлове, съхранени на Вашия компютър. Информацията, създадена за използването на 
този сайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google и се съхранява там. 
Активирането на IP анонимността на този уеб сайт ще доведе до съкращаване на IP 
адреса преди прехвърлянето в държавите-членки на Европейския съюз или в други 
договарящи страни по споразумението за Европейското икономическо пространство. 
Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде прехвърлен на Google сървър и 
ще бъде съкратен там. Анонимният IP адрес, прехвърлен от вашия браузър в Google 
Анализ, няма да бъде свързан с други данни, записани от Google.  
 
VII. ПЛЪГИНИ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 
 
Този уебсайт използва плъгини на социалните мрежи Facebook, Google +, YouTube и 
LikedIn. На определени страници в сайта са разположени бутони на социалните мрежи. 
Ако сте влезли в профила си в една от социалните мрежи по време на посещението в 
нашия уебсайт, то социалната мрежа може да свърже достъпа до уебсайта ни с Вашия 
профил. След което всяко едно действие, свързано с използване на някои от бутоните за 
споделяне, харесване и т.н. на социалните мрежи, ще бъде предадено на съответната 
социална мрежа и съхрането от нея, така че Вашите приятели/последователи ще могат 
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да видят харесаната или споделена от Вас информация от конкретния уебсайт. Ако не 
желаете социалните мрежи да свързват посещението Ви в нашия уебсайт с профилите 
Ви, трябва да излезете от профила си на социалната мрежа преди да посетите този 
уебсайт. 
Този уеб сайт използва Facebook пиксел. Facebook пикселът е HTML код, поставен на 
нашия уеб сайт, който ни позволява да задаваме, измерваме и оптимизираме аудитория 
си при провеждането на маркетингови кампании. Facebook-пикселът измерва 
реализациите на различните устройства, позволява автоматично създаване на целеви 
групи от посетителите на сайта, както и повторно насочване и създаване на динамични 
реклами. Чрез Facebook – пиксела не събираме лична информация директно, а вместо 
това използваме наличната информация за потребителя с цел повторно насочване към 
уеб сайта ни. При това действие обаче, ние не знаем персонална информация за 
конкретния потребител – напр. кой е потребителят. 

VIII. ПОВЕДЕНЧЕСКИ ТАРГЕТИРАНИ РЕКЛАМНИ БИСКВИТКИ 
 
Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо 
насочване, предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на нашия сайт се 
свързва с рекламната мрежа AdWords посредством „бисквитки”. Ви Джи Еф не 
идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. 
Въпреки това, ако Вие не желаете да бъдете обект на ремаркетинг, можете да го 
деактивирате като промените настройките си на този линк: 
http://www.google.com/settings/ads . Също така, можете да деактивирате използването на 
бисквитки за целите на поведенческо таргетираните реклами, като следвате 
инструкциите на тази страница: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp . 
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