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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

За да може този уебсайт да функционира правилно и да сме в състояние да  предоставим 

най-подходящите продукти и услуги на посетителите на сайта, ние поставяме малки 

файлове с данни на Вашето устройство, наречени „бисквитки” (cookies).  

Настоящата политика Ви предоставя информация за тези „бисквитки“ и за това как да ги 

управлявате. 

II. КАКВО Е „БИСКВИТКА“ (COOKIE) 

Бисквитки са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се 

съхраняват в директорията на браузъра на Вашия компютър. Те се създават, когато 

използвате Вашия браузър и посетите уебсайт, който използва бисквитки. 

Бисквитките ни помагат да подобрим Вашето преживяване при използване на уебсайта, 

както и да разберем как хората използват нашия сайт и кои негови страници са най-

популярни сред посетители му. 

 

Обичайно бисквитките съдържат малко информация като интернет адреса на уебсайта, 

който ги е създал, валидността им и техния номер. Поради малкия обем информация, 

който съдържат, обикновено бисквитките не могат да бъдат използвани за разкриване на 

Вашата самоличност или на лична информация. 

Бисквитките често са крайно необходими за уебсайтове, които имат големи бази данни, 

изискват регистрация или ползване на потребителски профил, предоставят възможности 

за персонализация  и други. 

III. КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ  

1. Функционални (необходими) бисквитки 

Тези бисквитки са свързани с правилното функциониране на нашия уебсайт. Те не могат 

да бъдат деактивирани. Те не събират информация за Вас и няма как да бъдат използвани 

за маркетингови цели.  

Таблицата по-долу предоставя повече информация за тази категория „бисквитки“: 

Име на бисквитка Срок на 

съхранение 

Цел (за какво служи) 

lang 1 месец Тази бисквитка се използва за съхраняване на езиковите 

предпочитания на потребителя, за да обслужва 

съдържанието на този съхранен език при следващото 

посещение на уебсайта. 

PHPSESSID сесия Тази бисквитка е собствена на PHP приложения. 

Бисквитката се използва за съхраняване и 

идентифициране на уникален идентификатор на сесията 

на потребителя с цел управление на потребителска сесия 

на уебсайта. Бисквитката е сесийна бисквитка и се 

изтрива, когато всички прозорци на браузъра са 

затворени. 
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IV. БИСКВИТКИ ОТ ДОСТАВЧИЦИ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ  

Обичайно произходът на бисквитките съответства на наименованието (домейна) на 

уебсайта, на който се намират.  Това не важи за бисквитките от доставчици на външни 

услуги. При тях бисквитките се създават от самия доставчик, който може да бъде 

рекламодател например. Тези бисквитки събират данни относно вашите навици и 

интереси в интернет и могат да ви следят през различни уебсайтове. Чрез тях е възможно 

да се установи кои страници посещавате, в каква последователност и колко време 

престоявате в тях. Най-често се използват за анализиране на посещенията и интересите 

на потребителите по дадена тема.  

На нашия сайт не използваме бисквитки на външни страни. 

V. КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ БИСКВИТКИТЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО 

УСТРОЙСТВО 

Бисквитките могат да бъда деактивирани или премахнати с инструменти, които са 

налични  и в повечето съвременни браузъри. Настройките на всеки браузър са индивидуални, 

като предлагат различни функционалности и възможности за управление. За повече информация 

как можете да блокирате, изтриете или деактивирате бисквитки, моля, прегледайте настройките 

на Вашия браузъра или устройство. 

Cookie settings in Internet Explorer 

Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Chrome 

Cookie settings in Safari web и iOS. 

Ако имате притеснения относно бисквитки от доставчици на външни услуги, свързани с 

реклама, можете да ги изключите оттук: Your Online Choices site. 

Моля, имайте предвид, че ако изберете да блокирате или деактивирате бисквитките е 

възможно някои функционалности в нашия сайт да не работят частично или изцяло. 

VI. АКО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на: legal.dpa@mydata.bg.  

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.youronlinechoices.com/bg
mailto:legal.dpa@mydata.bg

