Политика относно Бисквитките

Last updated: 23.09.2019
„Бисквитката“ е малък текстов файл, който уеб сайтът съхранява на вашия компютър,
мобилен телефон или друго устройство, съдържащ информация за вашето сърфиране в
този сайт. Бисквитките са необходими, за да улеснят сърфирането и да го направят поудобно. Те не вредят на вашия компютър.
Моля, обърнете внимание, че по време на тази политика за бисквитки обикновено
използваме термина „бисквитка“, тъй като това е основният метод, който уебсайтът
използва за съхраняване на информация, но терминът „локално пространство за
съхранение“ в браузъра също ще се използва за същите цели като „бисквитка“. Цялата
информация в този раздел е еднакво приложима за „локално съхранение“.
Защо използваме бисквитки на този уебсайт?
Бисквитките са съществена част от функционирането на нашия уебсайт. Основната цел на
нашите бисквитки е да подобрим вашето сърфиране. Например да запомним вашите
предпочитания (език, държава и т.н.) по време на сърфиране и при бъдещи посещения.
Информацията, събрана в бисквитки, също ни дава възможност да подобрим нашия
уебсайт, например чрез оценка на броя потребители и начините, по които потребителите
го използват, адаптиране на сайта към интересите на отделните потребители, ускоряване
на търсенето и др.
Понякога можем да използваме бисквитки, тагове или други подобни инструменти, за да
получим информация, която ни позволява да ви показваме реклама въз основа на навиците
ви за навигация на нашия собствен уебсайт, тези на други доставчици или по други
начини. Чрез сърфирането на Сайта и употребата на услугата, вие се съгласявате на това.
За какво не се използват бисквитки?
Ние не съхраняваме чувствителна информация относно вашата лична идентификация като
адрес, парола, данни за вашата кредитна или дебитна карта и т.н., в бисквитките, които
използваме.
Кой има достъп и използва информацията, съхранявана в бисквитките?
Информацията, съхранявана в бисквитки от нашия уебсайт, се използва само от нас, с
изключение на бисквитките, идентифицирани като „бисквитки на трети страни“. Тези
бисквитки на трети страни се използват и управляват от външни организации с наша
ауторизация и с цел да ни предоставят услуги за подобряване на нашите услуги и

потребителското изживяване онлайн. Основните услуги, за които използваме „бисквитки
на трети страни“, събират клик статистики и гарантират платежни операции.
Как мога да избегна използването на бисквитки при сърфиране в уебсайта Ви?
Ако искате да избегнете използването на бисквитки на нашия уебсайт, първо трябва да
деактивирате използването на бисквитки във вашия браузър и второ, да изтриете
бисквитките, запазени от вашия браузър и свързани с този уебсайт. Можете да избегнете
използването на бисквитки по всяко време, като извършите тези действия. Моля, обърнете
внимание, че това може да повлияе на функционалността и вашето потребителско
изживяване на нашия уебсайт.
Как мога да деактивирам използването на бисквитки и да ги изтрия?
Ако искате да ограничите, блокирате или изтриете бисквитките от този уебсайт, можете да
го направите по всяко време чрез настройките на браузъра си, следвайки указанията,
дадени по-долу. Въпреки че параметризацията на всеки браузър е различна,
конфигурирането на бисквитките обикновено се извършва в менюто „Предпочитания“ или
„Инструменти“. За повече информация относно конфигурирането на настройките на
бисквитките в браузъра, отидете в менюто „Помощ“ на браузъра.
Chrome: chrome://settings/content/cookies
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
iOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265
Alternatively, you can add the Google Analytics Opt Out Browser Add-on:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Какви конкретни бисквитки се използват от този уебсайт и за какви цели?
Нашият уебсайт използва 5 вида бисквитки. Таблицата по-долу описва бисквитките,
използвани от този уеб сайт и целта на всеки от тях.

Необходими бисквитки
Тези бисквитки са строго необходими, за да функционира уебсайтът.

Име
_cfduid

Цел
Използва се от Cloudflare за
идентифициране на отделни клиенти
зад споделен IP адрес и прилагане на
настройки за сигурност на база клиент.
Това е бисквитка тип HTTP, която
изтича след 1 година.
JSESSIONIDИзползва се за поддържане на
анонимна потребителска сесия от
сървъра в уеб приложението Java ™ 2
Platform Enterprise Edition. Това е
необходима бисквитка, която изтича в
края на сесия. Предоставя се от .nrdata.net

Услуга
CloudFlare

Държава Тип
United
Server_cookie
States

View Service
Privacy Policy

JavaServer
Pages
Technologies
View Service
Privacy Policy

Функционални бисквитки
Тези бисквитки се използват за подобряване на функционалността, но не са от съществено
значение. Въпреки това, без тях определени необходими функции могат да станат
неактивни.
Име
GPS

Цел
Услуга
Държава Тип
Сесийна бисквитка, която регистрира YouTube
United http_cookie
уникален идентификационен номер
States
на мобилни устройства, за да
View Service Privacy
позволи проследяване въз основа на Policy
географско местоположение на GPS.
Изтича след 30 минути. Предоставя
се от .youtube.com

pll_language„Бисквитка“, отговорна за
определяне на езика на браузъра.
Винаги активен.

PolyLang vie
United
deninamartin.com
States
View Service Privacy
Policy

http_cookie

Аналитични и персонализиращи бисквитки
Тези бисквитки събират информация, която се използва в обобщен вид, за да ни помогне
да разберем как се използва нашия уебсайт или колко ефективни са нашите маркетингови
кампании или да ни помогне да персонализираме нашия уебсайт за вас.
Име

Цел

Услуга

Държава Тип

Поддържа въвеждане на уникален
Google
идентификационен номер, който след това се
Analytics
използва за извеждане на статистически данни за
използването на уебсайта от посетителите. Това View
са тип HTTP бисквитки и изтичат след сесията на Service
сърфиране. Доставчик deninamartin.com
Privacy
Policy
PREF Бисквитка за сесия, използвана за проверка на
Google
предпочитанията на потребителите и
настройките на браузъра, така че правилно да ги View
адаптирате. Изтича след 8 месеца и 3 дни.
Service
Доставчик youtube.com
Privacy
Policy
_gat# Разрешава на Google Analytics да регулира
Google
честотата на заявките. Това е тип HTTP
Analytics
бисквитка, която трае в рамките на една сесия.
Изтича след 1 минута. Доставчик
View
deninamartin.com
Service
Privacy
Policy
_ga
Записва определен идентификационен номер,
Google
използван за извеждане на данни за използването Analytics
на уебсайта от потребителя. Това е HTTP
бисквитка , която изтича след две години.
View
Доставчик deninamartin.com
Service
Privacy
Policy
#collectИзпраща на Google Analytics данни като
Google
поведение и устройство на посетителите. Той е в Analytics
състояние да следи посетителя чрез
маркетингови канали и устройства. Това е тип View
бисквиткa с проследяващ пиксел, чиято
Service
активност продължава в рамките на сесията на Privacy
сърфиране. Доставчик deninamartin.com
Policy
_gid

United
States

http_cookie

United
States

server_cookie

United
States

http_cookie

United
States

http_cookie

United
States

pixel_tracker

Рекламни бисквитки
Тези бисквитки се използват, за да направят рекламните съобщения по-подходящи за вас.
Те изпълняват функции като предотвратяване на непрекъснато показване на една и съща
реклама, като гарантират, че рекламите се показват правилно за рекламодателите, а в
някои случаи избират реклами, които се базират на вашите интереси.
Име

Цел

Услуга

Държава Тип

Facebook пиксел за
Facebook
Ireland
проследяване, използван за
идентифициране на посетители View Service
за персонализирана реклама. Privacy
Изтича в сесия. Доставчик
Policy
deninamartin.com
ga-audiences
Използва се от Google Adwords AdWords
United
за повторно ангажиране на
States
посетители, които е вероятно View Service
да се превърнат в клиенти въз Privacy
основа на тяхното онлайн
Policy
поведение в уебсайтове. Изтича
в рамките на една сесия.
Доставчик deninamartin.com
fr
Използва се от Facebook за
Facebook
Ireland
събиране на уникален браузър
и потребителски
View Service
идентификатор, използвани за Privacy
целенасочена реклама.
Policy
Доставчик facebook.com Изтича
след 3 месеца
VISITOR_INFO1_LIVEYoutube е платформа,
Youtube
United
собственост на Google за
States
хостинг и споделяне на
View Service
видеоклипове. Той събира
Privacy
потребителски данни чрез
Policy
видеоклипове, вградени в
уебсайтове, които са обобщени
с данни от профили от други
услуги на Google, за да се
покаже целенасочена реклама
на уеб посетителите в широк
спектър от техните собствени и
други уебсайтове. Използва се
от Google в комбинация със
SID за проверка на
потребителския акаунт на
Google и най-новите времена за
влизане. Изтича след 6 месеца.
Доставчик youtube.com
YSC
Youtube е платформа,
YouTube
United
собственост на Google за
States
хостинг и споделяне на
View Service
видеоклипове. Той събира
Privacy
потребителски данни чрез
Policy
видеоклипове, вградени в
tr/

pixel_tracker

pixel_tracker

server_cookie

http_cookie

http_cookie

IDE

_fbp

test_cookie

уебсайтове, които са обобщени
с данни от профили от други
услуги на Google, за да се
покаже целенасочена реклама
на уеб посетителите в широк
спектър от техните собствени и
други уебсайтове. Използва се
от Google в комбинация със
SID за проверка на
потребителския акаунт на
Google и най-новите времена за
влизане. Изтича в рамките на
сесия. Privuder youtube.com
Използва се за измерване на
DoubleClick United
процента на реализация на
States
рекламите, представени от
View Service
потребителя. Изтича след 1,5 Privacy
години. Доставчикът
Policy
doubleclick.net
Facebook пиксел за
Facebook
United
проследяване, използван за
States
идентифициране на посетители View Service
за персонализирана реклама. Privacy
Изтича след 3 месеца.
Policy
Доставчик deninamartin.com
Бисквитка в рамките на една DoubleClick United
сесия, използвана за проверка
States
дали браузърът на потребителя View Service
поддържа бисквитки. Изтича Privacy
след 15 минути. Доставчикът Policy
doubleclick.net

server_cookie

http_cookie

server_cookie

Бисквитки, свързани със социалните мрежи
Тези бисквитки се използват, за да ви позволят да споделяте страници и съдържание,
което ви е интересно на нашите уебсайтове чрез социални мрежи на трети страни и други
уебсайтове. Тези бисквитки се използват и за рекламни цели.
Name
Purpose
Service
_pinterest_cmРазрешава на Pinterest да контролира
Pinterest
използването на услугите им под контрол.
Това е HTTP бисквитка, която изтича след View
1 година. Доставчик pinterest.com
Service

Country Type
United Server_cookie
States

Privacy
Policy

Тази информационна таблица ще бъде актуализирана възможно най-бързо, когато има
промени в услугите, предлагани от този уебсайт. Въпреки това, понякога може да се случи
така, че по време на подобна актуализация информационната таблица може да не включва
бисквитка, маркер или друг подобен инструмент, въпреки че те винаги ще бъдат
инструменти с идентични цели като описаните в тази таблица.

