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Информация за автоматизираните инструменти за
обработка и възможностите за избор
„Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато
посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да
разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя
и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките
могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org.
За какво използваме бисквитки?
Според преследваната цел ние използваме „бисквитки“ за следните категории на употреба:

Категория на
употреба

Описание

Конфигуриране
на услугите

Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на
сайтовете.

Сигурност

Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за
предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни
за вход, както и за защита на потребителската информация от
неупълномощени страни.

Процеси

Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за
предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб
страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете
или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Състояние на
сесията

„Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите
взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които
хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от
някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да
усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите
си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването
на съответния сайт.

Статистика и
анализ

Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре
предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да
подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна
информация без да се идентифицират индивидуалните потребители или
личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта
на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или
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Категория на
употреба

Описание
следят от външни компании. Ние използваме Google Analytics.

Как да изтриете или забраните "бисквитки"?
Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени
бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на
браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки,
както и за да триете вече приети бисквитки.

