ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)
За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с
данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно
устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите
действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други
настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки
път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.
По какъв начин използваме бисквитките?
Нашите страници използват бисквитки за запаметяване на:
- Вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или
размер на шрифта;
- Информация за това дали вече сте попълнили проучване за полезността на съдържанието на
сайта с цел да не бъдете питани отново;
- Информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.
Освен това използваме бисквитки с цел онлайн реклама в ремаркетинг платформата на Google
AdWords. Също така използваме сайтове на трети страни, за да ви показваме реклами, след като
сте посетили нашия сайт.
Използваме бисквитките и с цел реклама в платформата на Facebook. Така след като сте посетили
нашия сайт е възможно да ви се показват наши реклами и във Facebook.
Бисквитките ни позволяват да проследяваме взаимодействията между рекламите и свързаните
с тях реализации на сайта ни.
С помощта на бисквитки в платформата на Google Analytics събираме данни за интересите на
посетителите и демографските им характеристики в обобщен вид, т.е. данните не съдържат
никаква информация за идентификация на потребителя и не служат за обработка на лични
данни. Тези данни са анонимни и са изключително важни за правилното оптимизиране и
насочване на нашите реклами към определени групи потребители, с цел оптимизиране
съдържанието на сайта ни.
Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но
ще допринесе за по-доброто му използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но
ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.
Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а
образците с обобщените данни са защитени от достъп от трети лица. Бисквитките не се използват
за цели, различни от посочените тук.

Използваме ли други бисквитки?
Възможно е някои от нашите страници или подсайтове да използват допълнителни или
различни бисквитки от описаните по-горе. Ако това е така, информация за тях ще бъде
предоставена на съответната страница с данни за бисквитките. Може да ви бъде поискано
разрешение за запазването на тези бисквитки.
Как да контролирате бисквитките?
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация
вижте www.aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на
вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако
направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път,
когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции на сайта да не
работят.

