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ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА ЕЛАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ "БИСКВИТКИТЕ" И КАК РАБОТЯТ ТЕ

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или 
мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те съхраняват информация 
относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при 
посещаването на даден уебсайт. "Бисквитките" спомагат за по-удобно използване на 
уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите 
предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница 
към друга.

Някои "бисквитки" съдържат лична информация – например, ако сте кликнали на 
"Запомни ме", когато сте влизали в профила си, бисквитката ще запомни 
потребителското ви име. Повечето бисквитки не събират информация, която може да 
ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите 
достигат до някои сайтове и ги използват или какво е тяхното местоположение.

Повечето компании използват "бисквитки" на сайтовете си, за да подобрят 
използваемостта. "Бисквитките" не могат да навредят на Вашите файлове или да 
увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

II. КАКВИ ВИДОВЕ "БИСКВИТКИ" ИЗПОЛЗВА ЕЛАНА

Системно необходими "бисквитки"

Това са "бисквитки", без които функционирането на сайта е невъзможно или се 
поставя под висок риск. Тук спадат "бисквитки" за навигиране в уебсайта, запазване 
на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при 
вход или регистрация. Системно необходими са, също така "бисквитките", 
осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни 
намеси. Този тип "бисквитки", често се определят като временни или сесийни, тъй 
като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

"Бисквитките" за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след 
прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел 
осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, 
както и останалите видове "бисквитки" на сайта, не съхраняват въведените лични 
данни.

"Бисквитки" за ефективност и функционалност

Тази категория "бисквитки" служи за улесняване на потребителя при използване на 
уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. 
"Бисквитките" за функционалност включват "бисквитки" за разпознаване на 
устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. 
Този тип "бисквитки", могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат 
да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

"Бисквитки" на трети страни, анализи и реклама
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"Бисквитките" за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз 
основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността 
на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни 
цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани 
страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали 
грешки и други.

Освен "бисквитките" поставяни от ЕЛАНА намиращи се на нашите уебсайтове, ние 
също позволяваме на някои трети страни да поставят и имат достъп до "бисквитки" на 
Вашия компютър. На някои страници от нашия уебсайт може да има съдържание от 
услуги, като Google Analytics, Facebook, YouTube, JivoChat и др. Употребата на 
"бисквитки" от тези компании се ръководи от техните политики за конфиденциалност. 
Именно тези "бисквитки" се дефинират като "бисквитки на трети страни", като ЕЛАНА 
няма контрол върху генерирането и управлението на тези "бисквитки".

III ЗАЩО ЕЛАНА ИЗПОЛЗВА "БИСКВИТКИ"

ЕЛАНА използва "бисквитки", за да осигури по-приятно и лесно използване на Сайта 
си.

Свързаната с "бисвитките" информация не позволява установяване на самоличността 
Ви.

IV КАК САМИ ДА КОНТОЛИРАТЕ "БИСКВИТКИ"

Повечето браузъри са настроени да приемат "бисквитки" по подразбиране. Въпреки 
това, ако не желаете "бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие 
имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания 
браузър.

Ако не желаете да се събират данни за Вас чрез употребата на "бисквитки", има лесна 
процедура във Вашите браузъри, която Ви позволява да откажете употребата на 
"бисквитки". За повече информация за управлението на "бисквитките", моля посетете 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Възможно е ако решите да спрете "бисквитките" някои секции от нашия сайт да не 
работят правилно.

Тази политика е обновена за последно на 01.08.2018 година.
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