Политика за Бисквитки
Ние използваме бисквитки и други технологии, когато посещавате или използвате
нашите уебсайтове. В този документ можете да намерите повече информация и
подробности за бисквитките и подобни технологии, както и как да ги контролирате.
Обща информация за бисквитките може да намерите тук:

http://www.allaboutcookies.org/

Съглсие
Използвайки нашия уебсайт, мобилен сайтове, вие се съгласявате с използването на
бисквитки в съответствие с настоящата политика. Тази политика се прилага за всяко
друго правно споразумение, условия или предоставяне на договор за конкретната
услуга, която се използва от вас. Ако не приемате използването на бисквитки, моля,
деактивирайте ги, както е посочено по-долу.

Мога ли да оттегля съгласието си за използване на бисквитки и
подобни технологии?
Ако искате да оттеглите споразумението си за приемане на бисквитки и подобни
технологии, моля, изтрийте бисквитките чрез настройките на вашия браузър. По-долу
има кратка инструкция в правилата по-долу и можете да намерите допълнителна
информация за споделяне и блокиране на бисквитки тук:

http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
Някои технологии, които използваме, може също да бъдат деактивирани на вашите
устройства, и това може значително да повлияе на способността на нашия уебсайт
или мобилен сайт да работят на вашите устройства.

Какво представляват бисквитките и подобни технологии?
„Бисквитката“ е малък текстов файл, който уебсайта запазва на вашия компютър или
мобилно устройство, когато посещавате сайта. Тя позволява на уебсайта да запомня
вашите действия и предпочитания (като вход, език, размер на шрифта и други
предпочитания за показване) за определен период от време, така че не е нужно да
продължавате да ги въвеждате отново, когато се върнете на сайта или разглеждате от

една страница на друга. Бисквитките се генерират от сървъра на посетения уебсайт,
когато браузърът на вашето устройство го зарежда. Уебсайтът изпраща информация
до браузъра и създава текстов файл. Всеки път, когато потребителят се върне към
един и същ уебсайт, браузърът извлича този текстов файл и го изпраща на сървъра на
уебсайта. Информацията, която съдържа бисквитката, е посочена от сървъра и може
да бъде използвана от последния, когато уебсайтът бъде посетен отново от
потребителя.
Ние използваме бисквитки, за да постигнем различни задачи, като например да ви
позволяват да се движите между страниците ефективно и лесно, да си спомняте
предпочитанията си и като цяло да подобрявате опита си при сърфиране. Използват
се също така, за да се гарантира, че всички реклами, които виждате на уебсайта и
реклами от други трети страни, са по-фокусирани върху вас и вашите интереси.
Ние също използваме подобни технологии като „пикселни тагове“ и „JavaScript“, за да
предприемем тези задачи. Pixel тагове и JavaScript са малки графични файлове, които
съдържат уникален идентификатор, който ни позволява да разпознаем кога някой
използва нашия уебсайт. Това ни позволява, например да наблюдаваме моделите на
трафик на потребителите от една страница в рамките на нашия уебсайт към друга, да
предоставяме или общуваме с бисквитки, за да разберем дали сте дошли на нашия
уебсайт от показваната онлайн реклама на уебсайта на трета страна, за да се подобри
работата на сайта.
Ако посетите нашия уебсайт, ние ще използваме бисквитки и подобни технологии, за
да проектираме онлайн услуга, по-подходяща за вашето устройство, както и за
предотвратяване и разкриване на измами. Когато посещавате нашия уебсайт от всяко
устройство, ние събираме информация за вашето използване на конкретния уебсайт,
като например информация за устройството или браузъра, които използвате за достъп
до сайта (включително тип устройство, операционна система, разделителна
способност на екрана и т.н.), начина взаимодействате с този сайт и IP адреса, от който
устройството ви се свързва. В много случаи споменатите по-горе технологии разчитат
на бисквитките, за да функционират правилно, а отказващите се бисквитки ще влошат
функционирането им, което означава, че може да не успеете да извършвате някои
дейности в рамките на нашите сигурни онлайн услуги, освен ако тези бисквитки или
подобни технологии не са инсталирани. Освен това може да има вероятност да не
успеете да обработите определени транзакции, ако сте физически разположени в
определени страни.
Бисквитките, зададени от нас, се наричат „бисквитки от първа страна“. Бисквитките,
разположени от страни, различни от нас, се наричат „бисквитки на трети страни“.
Бисквитките на трети страни позволяват показване на функции или функционалности
на трети страни на или чрез уебсайта. Страните, които задават тези бисквитки на
трети страни, могат да разпознаят вашия компютър както когато посещава въпросния
уебсайт, така и когато посещава определени други уебсайтове.

Възможно е да не влияем или контролираме бисквитките на трети страни. Ако искате
да разберете повече за видовете бисквитки, които могат да бъдат изтеглени в
резултат, моля, посетете уебсайта на доставчика на трета страна, за да го направите.

Въведени видове бисквитки
Има различни видове бисквитки, които обикновено са разделени на следните
категории, но имайте предвид, че не всички тези типове ще бъдат използвани на
нашия уебсайт.

Необходими бисквитки
Тези бисквитки са необходими, за да ви позволят да се движите през уебсайта и да
използвате неговите функции, като например достъп до защитени зони на уебсайта.
Тези бисквитки се активират, когато посещавате нашия уебсайт и остават активни за
продължителността на вашето посещение. Тези бисквитки ни позволяват да ви
предоставим нашата услуга.
Статистически бисквитки
Тези бисквитки събират информация за това как вие като посетител използвате нашия
уебсайт. Например, на кои страници посещават посетителите най-често и ако
получават съобщения за грешки от уеб страници. Тези данни в обобщен вид се
използват за подобряване на нашия уебсайт. Тези данни също се използват за
идентифициране дали клиентите могат да имат конкретни потребности от интереси
въз основа на страници, които са посетили в нашия уебсайт. Тези бисквитки ни
позволяват да ви предоставим по-добре нашата услуга.
Функционални бисквитки
Тези бисквитки позволяват на нашия уебсайт да запомни избора, който правите, и
предоставя високо ниво на лични характеристики. Тези бисквитки могат да се
използват и за запомняне на промените, които сте направили в размера на текста,
шрифтовете и други части на уеб страниците, които можете да персонализирате.
Информацията, която тези бисквитки събират, може да бъде анонимна и те не могат
да проследяват вашата активност при сърфиране в други уебсайтове. Тези бисквитки
запаметяват вашите предпочитания, за да се изгради вашето преживяване като
потребител.
Регулаторни бисквитки
Тези бисквитки са необходими, за да можем да спазваме нашите законови и
регулаторни изисквания, като например изпиране на пари и предотвратяване на
измами. Те също така предотвратяват злоупотребата с вашия акаунт от други. Тези
бисквитки се активират, когато посещавате нашия уебсайт и остават активни за
продължителността на вашето посещение.

Бисквитки в имейли
Ние използваме бисквитки и подобна технология в някои от нашите имейли, които
съдържат хипервръзки, всеки от които има уникален маркер. Те ни помагат да
разберем малко за това как взаимодействате с нашите имейли и се използват за
подобряване на бъдещите ни имейл комуникации с вас. Ако кликнете върху връзки,
съдържащи се в този имейл, той ще ни позволи да проследим използването на нашия
уебсайт и ще ни даде възможност да показваме съдържание и оферти от най-голям
интерес за вас.
Ако не желаете да приемате бисквитки от някой от нашите имейли, просто затворете
имейла, преди да изтеглите изображения или да кликнете върху връзки. Можете също
така да настроите браузъра си да ограничава бисквитките или да ги отхвърля изцяло.
Тези настройки ще се прилагат за всички бисквитки, независимо дали са включени в
уебсайтове или в имейли.
Ако сте конфигурирали компютъра си да показва автоматично изображения, или ако
сте ни добавили в своя имейл "адресна книга" (или списък на "сигурни изпращачи")
или ако сте конфигурирали вашия компютър да има "слаба" сигурност, бисквитките
може да се задейства едновременно с изтеглянето, отворете или прочетете имейл от
нас. Ако предпочитате това да не се случи, трябва да деактивирате автоматично
показване на изображения или да ни премахнете от вашата адресна книга или да
засилите настройките си за сигурност.

Как да контролирате и изтривате бисквитките през вашия
браузър
Възможността за деактивиране или изтриване на бисквитки също може да бъде
осъществена чрез промяна на настройките на вашия браузър. За да направите това,
следвайте инструкциите, предоставени от вашия браузър (обикновено се намират в
инструмента „Помощ“, „Редактиране“ или „Инструменти“). Някои страници може да не
работят, ако напълно деактивирате всички бисквитки, но много бисквитки на трети
страни могат да бъдат безопасно блокирани. Ако изключите бисквитките на ниво
браузър, вашето устройство няма да може да приема бисквитки от който и да е
уебсайт. Това означава, че ще се борите за достъп до защитената зона на всеки
уебсайт, който използвате, и няма да се насладите на най-доброто преживяване при
сърфиране, когато сте онлайн.

