Политика за бисквитки (cookies)

Какво са „бисквитките“?
„Бисквитката“ е текстови файл, който съдържа малки количества информация, която се записва на устройството
Ви, когато посетите даден уебсайт. След това тази „бисквитка“ бива изпратена обратно към уебсайта, от който
тя произхожда, при всяко следващо посещение или към друг уебсайт, който разпознава тази „бисквитка“.
Бисквитката се инсталира чрез изискване, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра
(например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ т.е не съдържа софтуерни програми, вируси или
spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя.

За какво се използват „бисквитките“?
„Бисквитките“ се използват широко, за да функционират уебсайтовете или да работят по-добре и по-ефикасно.
„Бисквитките“ са полезни, тъй като те позволяват на даден уебсайт да разпознае устройството на потребителя,
както
и
предоставянето
на
по-ефективно
и
персонализирано
съдържание.
Бисквитките се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден
потребител предпочита да използва сайта ни, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието му,
изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

Какви видове бисквитки използват сайтовете?
Сесийни "бисквитки"
Това са временни “бисквитки", които остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър само за
продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.
Постоянни "бисквитки"
Те остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за
период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от "продължителността на
живот" на отделната "бисквитка"). Постоянните "бисквитки" се използват, когато операторът на уеб сайта трябва
да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или
предпочитанията за персонализиране на уеб сайта).
"Бисквитки" на първата страна
Това са "бисквитки", поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от действителния уеб сайт, който
посещавате. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението
Ви в уеб сайта. Операторите на уеб сайтове често използват “бисквитки" на първата страна за управление на
сесията и с разпознавателни цели.
"Бисквитки" на третата страна
Това са "бисквитки", използвани от трети страни, например социални мрежи, за да проследят посещенията Ви
в различни сайтове, в които те рекламират. Операторът на уеб сайта няма контрол върху "бисквитките" на трети
страни.

