ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
НА БИСКВИТКИ (COOKIES POLICY)
Ние („Фикосота Фууд” ЕАД, с ЕИК 127590277) използваме бисквитки на нашата интернет
страница, за да подобрим нейното функциониране по време на използването ѝ от Вас. Тази
политика обяснява как правим това и какъв е Вашият избор по отношение на употреба на
бисквитки.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?
HTTP - бисквитка (HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет
информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer,
Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome или друг подобен, а след това връщан
от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
Съществуват два основни вида бисквитки – постоянни и временни или още „сесийни“
бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или
мобилно устройство за дълъг период от време. Дадена бисквитка остава във Вашето
устройство за използване при следваща сесия, като тя (бисквитката) може да бъде
междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има
отделно пространство за съхранение на бисквитки. Временните (сесийните) бисквитки се
поставят временно във Вашето устройство, когато посещавате нашата интернет страница,
но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за
постоянно на Вашето устройство. Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до
комбинация устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва
няколко браузъра и/или устройства, има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация
устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество
потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни
потребителски профили.
Повечето компании използват бисквитки на интернет страниците си, за да подобрят
използваемостта.

С КАКВА ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да
анализираме колко добре се представя нашата интернет страница, така че да можем да я
подобрим.

В този смисъл, можем да използваме неперсонализирана информация от сесийните
бисквитки за статистически цели, както следва:
▪

Определяне кои са най-популярните части на нашата интернет страница;

▪

Наблюдение на употребата на интернет страницата ни (честота и време);

▪

Предоставяне на анонимна информация на трети страни, така че към Вас да бъде
насочвана по-подходяща и интересна информация;

▪

Администриране на страницата ни, включително за отстраняване на технически
проблеми;

▪

Следене интереса на потребителите към определен продукт или определени раздели
или функционалности на страницата;

▪

Определяне колко често Вие и други потребители посещавате нашата интернет
страница и интересът, който проявявате към продуктите ни;

▪

Цялостно подобрение на взаимодействието Ви с нашата интернет страница.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?
При използване на нашата интернет страница, можем да съберем следните видове
бисквитки:
•

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са строго необходими, за да може интернет страницата да изпълнява своите
функции. Тези бисквитки се използват за да:
➢ установим автентичността на потребителите, когато те използват интернет
страницата, така че да можем да им представим нашите продукти;
➢ можем да изпълняваме нашите условия за ползване на интернет
страницата; и
➢ поддържаме сигурността на тази страница.
•

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки, например за целите на предоставяне на поиндивидуализирани предложения; за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата
интернет страница и други.
Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове и не въздействат на устройството Ви
или работата Ви по никакъв начин.
•

Бисквитки на трети лица

Бисквитки на трети лица се поставят от други организации, които ние използваме за да ни
предоставят различни услуги, например доставчици на услуги, включително доставчици на
маркетинг услуги с цел предлагане на персонализирано съдържание, реклама и анализ на
трафика. Това се случва чрез бисквитните и други интернет маркирания (“web beacons”)
или посочване („тагване”) на пиксели. Таговете на пиксели и други интернет маркирания
са малки графични изображения, разположени на отделни части от нашата интернет
страница и ни позволяват да разберем дали сте извършили определено действие.

В тези случаи споделените бисквитки се управляват от съответните трети лица и не се
контролират от нас. По-долу са изброени услугите на трети лица, които използваме, някои
от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За
други е необходимо да посетите съответните интернет страници и да следвате
предоставените на тях инструкции. Всички те използват различни бисквитки.

Трето
лице
– Цел
доставчик на услуга
Google Analytics
Google Ads Tag

Facebook
Facebook pixel

Повече информация и инструкции за
изключване

Генерираране
на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
статистика за трафика
на
интернет
страницата
и
източниците
на
трафик
Осигуряване
таргетирана
информация
предложения
платформата
Facebook.

на Повече информация можете да намерите
тук:
и https://www.facebook.com/policies/cookie
в s/
на
За изключване:
https://www.facebook.com/ads/preferences
/?entry_product=ad_settings_screen

На следния адрес можете да намерите
политиката за поверителност
на
Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy

Освен бисквитките, изброени по-горе, още бисквитки от трети лица може да се използват
във външно съдържание, вградено в тази интернет страница, използвайки технологии като
iFrames, JavaScript и други. С разрешаването на бисквитки Вие също приемате, че такова
съдържане може да използва бисквитки. Ние нямаме контрол върху бисквитките на трети
лица, както и не носи отговорност за тях. Моля, обърнете се към интернет страницата на
съответното трето лице за повече информация.

КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ БИСКВИТКИТЕ?
Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки.
Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на

вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат
или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече
детайли:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web и iOS.
Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от
рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашата интернет
страница може да не работят правилно.

ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Не, бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Повече информация за това
на: www.allaboutcookies.org.
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В допълнение може да откриете нашата обща Политика за защита на данните тук.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Всички бъдещи промени в Политика за използване на бисквитки ще бъдат публикувани на
тази интернет страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на
промените по отношение на съществуващите потребители, за които те влизат в сила 15 дни
след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.

ЗА КОНТАКТИ
Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за използване на бисквитки,
свържете се с нас на имейл: dpo@ficosota.com

