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ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES POLICY) 

 

Какво представляват бисквитките и защо се използват? 

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно 

действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на 

даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно 

устройство за определен период от време в зависимост от вида си. 

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. 

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за 

нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които 

предоставя информация и общува с потребителите. 

Бисквитките помагат потребителите да получат персонализирано преживяване и да 

предоставим по-релевантно съдържание.  

Чрез използването на нашия уеб сайт, вие се съгласявате, че www.sindikatohrana.org може 

да запази бисквитки във вашия компютър или мобилно устройство.  

Видове бисквитки, които използваме на нашия уеб сайт: 

1. Задължителни бисквитки (системно необходими) 

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. 

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, тъй като се съхраняват 

временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра. 

Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да използвате основни 

функционалности на www.sindikatohrana.org.  

2. Функционални бисквитки 

http://www.sindikatohrana.org/
http://www.sindikatohrana.org/


2 
 

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на 

уебсайта и съобразяване с индивидуални му предпочитания. 

Бисквитките за функционалност включват:  

- бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно 

език и размер на шрифта, запомняне на какви настройки сте избрали и др.; 

- бисквитки за събиране и анализиране на начина на използването на сайта, за да 

можем да подобряваме потребителското изживяване и да ползвате още по-лесно 

и удобно нашия сайт.  

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. 

3. Бисквитки с аналитични цели (включително от трети страни) 

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. Тези бисквитки помагат за следенето на 

посещаемостта на нашия сайт, което ни помага да анализираме колко удобно е 

използването му. 

Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани 

страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали 

грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира информация за начина, по 

който потребителите оперират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. 

За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на 

Google Analytics. 

Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. 

Информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези бисквитки е да можем да 

следим ефективността на услугата ни и да ги подобряваме. 

4. Бисквитки от трети страни за прецизно таргетиране и рекламни цели 

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и 

могат да бъдат използвани за персонализиране на рекламни кампании през 

платформите на външни сайтове и услуги. По този начин виждате релевантна за вас 

информация. Те не съхраняват лични данни и информацията е анонимизирана.  

Бисквитките и личните данни 
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Личните данни, които са събрани от бисквитките, могат да бъдат използвани единствено за 

осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните 

данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и не се 

използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност 

на уебсайта и при ползване на нашите услуги.  

Техническата информация, която събираме въз основа на бисквитките не представлява 

лични данни по смисъла на GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), 

тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се 

налага с цел функционирането на уебсайта, събиране на необходима информация, 

включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на 

уебсайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.  

Деактивиране на бисквитки 

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате 

запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки 

занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да 

откриете на адрес  http://www.aboutcookies.org/  

Някои от бисквитки на трети страни, които нашия сайт използва могат да бъдат изключени 

с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите 

съответните сайтовете на третите страни и да следвате посочените там инструкции за 

изключване. 

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи 

уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта. 

Всички бъдещи промени в нашата Политика за използване на бисквитки ще бъдат 

публикувани на тази страница. 

http://www.aboutcookies.org/

