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ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
На нашата страница може да се използват бисквитки, за да Ви разграничим от останалите
потребители на страницата. Така можем да повишим удовлетвореността Ви от
използването на нашия уебсайт, както и да подобряваме самия уебсайт.
Бисквитките са малки файлове, които се изпращат от нашия сървър и се съхраняват на
твърдия диск на компютъра Ви. Обикновено се използват за идентифициране на
потребителите, когато влизат в даден уебсайт. Те съдържат архив за посещенията на
уебсайта и определено количество информация за всяко посещение.
Може да използваме следните видове бисквитки.


Абсолютно необходими бисквитки. Това са бисквитки, които са необходими за
функционирането на нашия уебсайт. Например такива са бисквитки, които Ви
дават възможност да влизате в зони с ограничен достъп в нашия уебсайт. Този вид
бисквитки не могат да бъдат деактивирани и за използването им не е необходимо
съгласието на потребителя.



Функционални бисквитки. Този вид бисквитки се използват, за да Ви разпознаят,
когато отново посещавате уебсайта. Те ни дават възможност да персонализираме
съдържанието според потребителя, да Ви поздравяваме с добре дошли поименно и
да запомняме предпочитанията Ви (например, избор на език или регион).

 Бисквитки за анализ/ефективност. Позволяват ни да разпознаем и броим
посетителите и да виждаме как се движат из Уебсайта, докато го ползват. Това ни
помага да подобряваме работата на Уебсайта, например като правим всичко
необходимо потребителите лесно да намерят това, което търсят.
В таблицата по-долу можете да научите повече за различните видове бисквитки, които
използваме, и целите, за които се използват.
В таблицата по-долу ще намерите повече информация за различните бисквитки, които
използваме, и за какви цели ги използваме:
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Можете да блокирате бисквитките, като активирате настройките на своя браузър, които
Ви позволяват да отказвате използването на някои или всички видове бисквитки. Но
настроите браузъра да блокира всички бисквитки (включително абсолютно
необходимите и задължителните бисквитки) е възможно да нямате достъп до нашия
уебсайт или части от него. Повече информация за бисквитките и как да ги деактивирате
можете да намерите на www.allaboutcookies.org
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