Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при заявка от Вашия браузър към web сървър и се
съхраняват на устройството Ви. Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки).
Сесийните бисквитки
Съхраняват се временно в устройството Ви, когато посещавате определен сайт, но се изтриват в момента, в който
затворите страницата.
Постоянните бисквитки
Съхраняват се като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. С изключение
на бисквитките, необходими за функционирането на сайтта ни, ние съхраняваме бисквитки на устройството Ви
единствено с Ваше съгласие. Ако не искате да приемате бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра
си.
Задължителни (есенциални) бисквитки
Те са необходими, за нормалното предоставяне на услугите ни – напр. за да установим самоличността Ви като
потребител на услугите ни, за запазване на част от кода на посетения сайт и други релевантни цели. Без тях няма да
можем да Ви разпознаем, а оттам и Вие няма да имате достъп до нашите услуги. Те ни помагат да изпълняваме
нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.
Бисквитки за ефективност и функционалност
Тези бисквитки не са задължителни за достъпване и използване на уеб сайта, но чрез тях запомняме Вашите
предпочитания, за да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили, например,
когато въвеждате данните си за достъп. Посредством тях се събира и информация за начина, по който
потребителите използват услугите ни, за да можем да подобрим нашите сайт и да извършваме пазарни проучвания.
Рекламни бисквитки
Чрез рекламните бисквитки се отчита какви и колко реклами са видели потребителите, на кои сайтове/апликации,
какви действия са предприели спрямо рекламите.
Тези бисквитки се използват, за да подбор на най-подходящите за Вас реклами и персонализирани препоръки.
Ние (и упълномощени трети страни) можем да използваме не персонализирана информация както от постоянните,
така и от сесийните бисквитки за статистически цели, както следва:
• За да определим кои са най-популярните части на нашия Сайт.
• За да наблюдаваме употребата на нашите Услуги и нашия Сайт (честота и време).
• За да предоставяме анонимна информация на трети страни, така че към Вас да бъде насочвана по-подходяща
реклама.
• За да следим успеха на дадени продукти.
• За да определяме колко често Вие и други потребители посещавате нашия Сайт и закупувате продукти.
• За да провеждаме анкети, така че да подобрим взаимодействието Ви с нашия Сайт и с нас като цяло

