Политика за бисквитките (cookies)
Какво представляват бисквитките (cookies)?
Бисквитките са малки текстови файлове, които са поставени на Вашия компютър
или мобилно устройство от уеб сайтове, които посещавате. Те са широко
използвани, за да може уеб сайтовете да работят по-ефективно в полза на
потребителите, както и да предоставят информация на собствениците на уеб
сайтовете.
За какво използваме бисквитки (cookies)?
Ние използваме бисквитки, за да изпълним заявките, които получаваме от
потребителите на нашия уеб сайт, като по този начин подобряваме функциите на
платформата. Също така използваме бисквитки, които са свързани с определени
функционалности, изрично поискани от потребителите на уеб сайта, без които
няма да можем да удовлетворим желанията им.
Ние използваме бисквитки на трети страни с цел предоставяне на реклами и друг
вид външни услуги на доставчици. Възможно е да не можем да осъществим
контрол върху употребата на тези бисквитки, поради което потребителите имат
възможност да променят своите настройки и да откажат тяхното използване по
начина описан по-долу.
Какви бисквитки (cookies) използваме?
Таблицата по-долу описва бисквитките, които използваме и защо:
Име на бисквитка
_ga
_gid
_gat

MAGSESSID

NID

Времетраене
2 години

Цел
Използва
се
за
подобряване
функционалността на уеб сайта с цел
разграничаване на потребителите.
24 часа
Използва
се
за
подобряване
функционалността на уеб сайта с цел
разграничаване на потребителите.
1 минута
Използва се за ограничаване на
заявките. Ако Google Analytics е внедрен
чрез
Google
Tag
Manager,
тази
„бисквитка“
ще
бъде
наречена
_dc_dtm_<property-id>.
Докато
Използва се за да идентифицира
потребителя е в потребителя и отговаря за правилната
страницата
работа на платформата.
2 години от Използва се за персонализиране на
посещението на рекламите в продукти като Google
Търсене. Например, за да запомни найстраницата
скорошните търсения, предишните
взаимодействия с рекламите на даден

IDE

рекламодател или с резултатите от
търсенето, както и посещенията на уеб
сайта на рекламодател.
2 години от Използва се за показване на реклами в
посещението на мрежата и в браузърите тя се съхранява
за домейна doubleclick.net.
страницата

c_user, dart, fr, xs, Всички
wd, sb
„бисквитки“ се
пазят
докато
приключи
сесията
с
изключение на
„dart“,
която
трае 2 години и
„fr“,
която
трае 2 месеца

Тези „бисквитки“ се ползват за
изпращане на информация към facebook
когато регистриран потребител посети
страницата.

Как потребителите могат да променят настройките си за бисквитките?
Повечето уеб браузъри предоставят възможност за контрол върху използваните
бисквитки през настройките на съответния браузър. За повече информация
относно бисквитките, включително какви бисквитки са поставени, може да се
намери на www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.
За повече информация относно управлението на бисквитките в най-популярните
уеб браузъри:
●
●
●
●
●
●

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet
Opera
Apple Safari

Ние планираме в бъдеще да подобрим своите услуги, като предоставим
възможността на потребителите по-лесно и разбираемо да променят настройките
си и по този начин да защитим в по-голяма степен основните права и свободи на
потребителите при предоставянето и използването на електронни съобщителни
услуги.

