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ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ 
 

Настоящият български текст е само с информационна цел и не е правно обвързващ. 
Правно обвързващият документ е на английски език. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Политиката е базирана на категоризацията на бисквитките, техните функции и за какво се             
използват. Първоначално са идентифицирани четири категории: 
 

1. строго необходими бисквитки, 
2. бисквитки за изпълнение, 
3. бисквитки за функционалност и 
4. бисквитки за насочване или реклама. 

 
Има два вида бисквитки въз основа на продължителност на живота: сесийни бисквитки и             
постоянни бисквитки. Сесийните бисквитки се създават временно в подпапката на          
браузъра на потребителите, докато потребителят посещава уебсайт. След като         
потребителят напусне сайта, сесийната бисквитка се изтрива. От друга страна, файловете           
на постоянни бисквитки остават в подпапката на браузъра и се активират отново, когато             
потребителят посети уебсайта, създал тази конкретна бисквитка. Постоянната бисквитка         
остава в подпапката на браузъра за периода на продължителност, определен във файла на             
бисквитката. 
 
Файловете с бисквитки се подават автоматично във файла с бисквитки - паметта на             
браузъра - и всеки от тях обикновено съдържа: 
• Името на сървъра, от който е изпратена бисквитката 
• Продължителността на живот на бисквитката 
• Стойност - обикновено произволно генерирано уникално число 
 
Сървърът на уебсайта, който е изпратил бисквитката, използва този номер, за да разпознае             
потребителя, когато той се върне в сайт или разглежда от страница на страница. Само              
сървърът, изпратил бисквитка, може да разчита и следователно да използва тази           
бисквитка.  
Бисквитката е само текстов низ от информация, който уебсайтът прехвърля във файла с             
бисквитки на браузъра на твърдия диск на компютрите, така че уебсайтът да може да              
запомни кои са потребителите. 
Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, от който е получена бисквитката,           
„продължителността на живот“ на бисквитката и стойност, обикновено произволно         
генериран уникален номер. В повечето уебсайтове се използват два често срещани вида            
бисквитки - сесийни бисквитки, които са временни бисквитки, които остават във файла с             
бисквитки на вашия браузър, докато потребителят не напусне сайта, и постоянни           
бисквитки, които остават във файла с бисквитки на браузъра много по-дълго (въпреки че             
колко дълго ще останат, зависи от живота на конкретната бисквитка).  
Бисквитките могат да помогнат на уебсайт да подреди съдържанието, за да отговори            
по-бързо на предпочитаните от потребителя интереси. 
 
ОБЯСНЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ 
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Бисквитките са малки парченца информация, които се съхраняват на вашия компютър от            
уебсайт, който посещавате, за да ви позволят да изпълнявате определени функции на            
уебсайта и да регулирате съдържанието му по ваше желание. Те могат да съхраняват             
данни на страници, за които сте предоставили ключова информация (например, когато           
въведете парола), но само след като бъдете попитани и приемете съхранението на тази             
информация. Бисквитките могат да бъдат използвани на някои страници на сайта, за да             
предоставим на потребителите на уебсайта по-персонализирано изживяване при        
сърфиране в мрежата; те не се използват за определяне на личната самоличност на някой,              
който просто посещава сайта. 
 
КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ 
 
Сесийни бисквитки 
 
Тези бисквитки са временни бисквитки, тъй като се изтриват веднага щом затворите            
браузъра си. Сесийните бисквитки се използват за запазване на информацията, която ни            
предоставяте, докато навигирате през всеки раздел от нашия уебсайт. 
Можете да откажете сесийните бисквитки чрез настройките за поверителност на браузъра           
ви, но имайте предвид, че това може да има отрицателно въздействие върху изживяването             
ви при сърфиране и особено ако те са оказани във всички уебсайтове. 
 
Аналитични бисквитки 
 
Аналитичните бисквитки могат да включват както временни, така и по-устойчиви          
бисквитки, които използваме, за да проследяваме как използвате нашия уебсайт и за колко             
време. Аналитичните бисквитки не разкриват идентифицираща информация, специфична        
за вашата личност, но те ни помагат да подобрим начина, по който ви предоставяме              
нашето съдържание. 
Вижте настройките за поверителност на браузъра си, за да разберете как можете да             
откажете аналитични бисквитки. 
 
Функционални бисквитки 
 
Функционалните бисквитки записват и запазват вашия избор, за да осигурят          
по-безпроблемно изживяване в нашия уебсайт. Един от начините, по които          
функционалните бисквитки правят това е, запомняйки вашия избор на език всеки път,            
когато ни посещавате. Вижте спешните настройки за поверителност на браузъра си, за да             
разберете как можете да откажете функционални бисквитки. 
 
Бисквитки на трети страни 
 
Тези бисквитки се използват от трети страни и най-вече от уебсайтове на социални медии              
като Google+, Facebook или YouTube. Бисквитките на трети страни ни позволяват да ви             
предложим лесни начини за споделяне на съдържанието ни във вашата социална медия,            
както и да ви представим видеоклиповете, които публикуваме в YouTube. Можете да            
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деактивирате използването на тези бисквитки чрез настройките за поверителност на          
браузъра си, но моля, имайте предвид, че това ще деактивира и всички описани по-горе              
функции. 
 
Защо използваме бисквитки 
 
Както вече споменахме, ние използваме бисквитки, за да гарантираме оптималната          
функционалност на нашия уебсайт и да доставяме съдържанието си според вашите лични            
предпочитания. Като регулиран брокер може да сте сигурни, че всяка лична информация,            
която събираме, по какъвто и да е начин, няма да бъде споделяна с трети страни. Моля,                
прочетете нашата Политика за поверителност за по-подробна информация за това как           
използваме вашите данни. Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се             
Свържете с нас. 
 
Целта на тази политика е да осигури изисквания за използване на бисквитки и да определи               
стъпките, които отделът по информационни технологии трябва да следва, за да внедри,            
поддържа и използва бисквитки от уеб страницата на компанията. Тези изисквания трябва            
да се спазват както е документирано, за да се защитят системите и данните на компанията               
от неоторизиран достъп или злоупотреба. 
 
Прилагането на тази политика ще създаде очаквания в съзнанието на потребителите и е             
важно уебсайтът да използва това ръководство последователно и правилно, по-специално          
като не каталогизира или описва неправилно бисквитките. Ето защо това ръководство е            
полезен инструмент за подпомагане на спазването на изискванията. 
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