ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Ние (“БРАНДМАРКЕТИНГ” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията с ЕИК 205183479, със седалище и адрес на управление – гр. София, кв.
”Стрелбище” бл. 96, вх. А, ет. 12, ап. 33 – в качеството ни на Организатор на промоцията и
Администратор на Вашите лични данни) използваме бисквитки (“cookies”) в този уебсайт,
за да Ви предостави възможно най-много ползи от нашата интернет страница. Бисквитката
е файл с данни, който уебсайтът праща към вашия интернет браузър. Този файл се съхранява
на устройството, което ползвате за да разглеждате уебсайта.

Видове бисквитки и целите, за които ги използваме:
§
§

§

Задължителни бисквитки (essential cookies) - Тези бисквитки са необходими, за да
може уебсайтът да изпълнява своите функции;
Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality
cookies) - Тези бисквитки ни позволяват да запомним Вашите предпочитания, така
че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили
/например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги/;
Сесийни бисквитки - Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например: *
за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите
ни;

Свързаната с бисквитките информация не се използва, за да Ви идентифицира персонално
и данните за моделиране се контролират изцяло от нас. Бисквитките не се използват за
никакви други цели, освен за описаните в настоящата Политика.
Моля имайте предвид, че ние използваме Google Analytics - за да получим информация
относно това как нашите потребители използват сайта. За получаването на тази информация
Google Analytics използва различни бисквитки. Събраната информация е анонимна и
статистическа. За отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881.
Защо трябва да разрешите използването на бисквитки?
Разрешаването на тези бисквитки не е непременно задължително, за да работи тази интернет
страница, но то подобрява качеството Ви на навигация в страницата. Вие можете да изтриете
или блокирате бисквитките, но ако го направите, някои функции на интернет страница може
да не функционират така, както е предвидено.
Как се изтриват бисквитки?
Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите
браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или
откажете дадена бисквитка. Някои интернет браузъри приемат бисквитки автоматично.

Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да
разберете как да направите това, посетете www.allaboutcookies.org или страницата за помощ
на Вашия уеб браузър. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се
деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашиs Сайт да функционират
правилно, включително и за функциите „вход“
За контакти и въпроси, моля пишете ни на marettipromo@bmarketing.bg

