Бисквитки
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“
(COOKIES) – ПГЧЕ „Васил Левски“
Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на
нaшия сайт, за да подобрим неговото представяне и
улеснят Вашето сърфиране.

Какво са бисквитки?
Бисквитките („cookies“) представляват малки файлове,
състоящи се от текстов набор от информация, която даден
уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на
Вашия компютър, както временно, докато трае посещението
Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от
вида „бисквитка“. „Бисквитките“ изпълняват определени
функции (включително да Ви разграничат от останалите
потребители на същия уеб сайт или да запаметят
определена информация, свързана с Вас, като например
Вашите предпочитания) и се използват от повечето
сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Как и какви бисквитки използваме
Функционални бисквитки
Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да
запаметява Вашите действия и предпочитания (като
например потребителско име, език, възраст, размер на
шрифта и други настройки за показване) за определен
период от време, за да не се налага да ги въвеждате

всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от
една страница към друга.

Сесийни бисквитки
Използваме сесийни бисквитки:
за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт,
за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките
не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат
риска от вируси в компютъра Ви.

Бисквитки на трети страни
Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват
харесване или споделяне на съдържание в Социалните
мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за
проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки
свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб
сайта.

Лични данни от бисквитките
Личните данни събрани от бисвкитките се използват
единствено и само за осъществяването на конкретни
функции в сайта, свързани със самия потребител.

Как да управлявате бисквитките
Повечето стандартни браузъри дават възможност да
променяте настройките за „бисквитки“. Обикновено можете
да намерите тези настройки в меню „опции“ или
„предпочитания“ на вашия браузър. Повече информация

относно това как да управлявате бисквитки (включително
да как да ги изтриете) според вида на браузъра, който
ползвате, може да намерите на следните линкове:
Internet

Explorer

– https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-inter
net-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
Firefox
– https://support.mozilla.org/t5/How-To/Cookies/ta-p/16348
Chrome
– https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_top
ic=14666
Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
iOS – https://support.apple.com/en-us/HT201265
Моля да имате предвид, че ограничаването и спирането на
бисквитките, може да доведе до спиране на функционалности,
некоректна работа и ограничаване на потребителското Ви
преживяване с нашия уеб сайт.
Повече информация
Повече информация за това как „бисквитките“ се използват в
интернет
пространството
може
да
намерите
тук:
www.aboutcookies.org.

