ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

КАКВО Е БИСКВИТКА (COOKIE)
Бисквитките 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. Основната им
функция е да следят вашето движение в сайта, като ви помагат да се върнете към последното
състояние, в което сте го използвали, могат да помнят вашите потребителско име и парола,
избор на тема, избрани предпочитания или други функции по персонализация. Уебсайтът
съхранява запис (със същия уникален номер като съответната бисквитка) към този, настроен
по-рано от него във вашия браузър. Чрез този запис бисквитките могат да проследяват и
съхраняват информация относно вашето преживяване в сайта.
Бисквитките често са крайно необходими за уебсайтове, които имат големи бази данни,
изискват регистрация или ползване на потребителски профил, предоставят възможности за
персонализация на изгледа и други.
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, бисквитките обичайно не могат да бъдат използвани за разкриване на вашата
самоличност или на лична информация.
КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ?
Сесийни бисквитки
Те се използват например в уебсайтове за електронна търговия, така че потребителите да
могат свободно да продължат да сърфират без да губят продуктите, които са поставили в
кошницата. Сесийните бисквитки помагат също да се подобри времето за зареждане на
сайта. Изтриват се, когато затворите браузъра си.
Технически бисквитки
Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на системата на уебсайта,
(например между вашето устройство и сървъра).
Постоянни бисквитки
Те не губят своята валидност, когато браузърът се затвори. Срокът им на валидност може да
варира, но обикновено не е по-дълъг от 6 месеца. Използват се, за да съхраняват например
вашите данни за достъп, така че да не е необходимо да ги въвеждате всеки път. Освен това

могат да се използват за персонализация и да съхраняват предпочитанията на посетителите,
като например избран език или валута.
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 даден тема.
КОИ БИСКВИТКИ HTTPS://WWW.CEDARFOUNDATION.ORG/ ИЗПОЛЗВА?
Фондация "СИЙДЪР" използва следните бисквитки, идентифицирани във връзка с тяхната

функция:

Вид

Технически
бисквитки

Доставчици
Наимен на външни
Времетраене
ование
услуги

_ga

Google
Universal
Analytics

2 години

Описание и отказ

Името на тази бисквитка е свързано с
Google Universal Analytics, което
представлява
значителна
актуализация на най-използваната
услуга на Google за анализ. Тази
бисквитка
се
използва
за
разграничаване
на
уникални
потребители чрез присвояване на
произволно генериран номер като
клиентски идентификатор. Той е
включен във всяка заявка на страница
в даден сайт и се използва за
изчисляване
на
данните
за
посетителите, сесиите и кампаниите за
доклади за анализ на сайта. По
подразбиране е зададено да изтече
след 2 години, въпреки че това може да
бъде
персонализирано
от
собствениците на уебсайтове.

Технически
бисквитки

Технически
бисквитки

_gat

Google
Universal
Analytics

10 минути

Това име на бисквитките е свързано с
Google Universal Analytics, въз основа
на документацията, използва се за
ограничаване на честотната лента, за
ограничаване на събирането на данни
в сайтове с голям трафик. Изтича след
10 минути.

_gid

Google
Universal
Analytics

24 часа

Бисквитки,
използвани
за
разграничаване на потребителите.

1 минута

Използва се от Google Analytics за
генериране на анонимни статистически
данни за това как посетителят
използва уебсайта.

_gat_gta
Технически g_UA_4
бисквитки 6520775
_2

Google
Universal
Analytics

Сесийни
бисквитки

plg_syst
em_epri
vacy

& nbsp;

Сесия

Бисквитките
се
използват
като
потвърждение за приемане на банера
на политиката на бисквитките.

Сесийни
бисквитки

5c2e2d8
6ecf462
eba6d9d
1d9bf7e
2b26

& nbsp;

Сесия

CMS сесийни бисквитки

КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ КУКИТЕ ДИРЕКТНО ОТ БРАУЗЪРА?
Подобно на много сайтове, ние използваме „бисквитки“ за събиране на информация. Можете
да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща
бисквитка. Ако обаче не приемате бисквитки, може да не успеете да използвате някои части
от нашия уебсайт.
Повечето браузъри (Internet Explorer, Firefox и др.) са конфигурирани да приемат бисквитки.
Въпреки това, повечето браузъри ви позволяват да контролирате и дори деактивирате
бисквитките чрез настройките на вашия браузър.
Ако не знаете типа и версията на браузъра, който използвате, моля, кликнете върху бутона
„Помощ“ в прозореца на браузъра в горната част, от който можете да получите достъп до
цялата необходима информация. За да научите повече за бисквитките и как да управлявате
или деактивирате бисквитки на доставчици на външни услуги или маркетинг / пренасочване,
посетете www.youronlinechoices.com. За да деактивирате аналитичните бисквитки и да
попречите на Google Analytics да събира данни от навигацията си, можете да изтеглите
добавъчния компонент на браузъра, за да деактивирате Google Analytics:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.
В сравнение с информацията, събрана от бисквитките, инсталирани директно от сайта,
Фондация „СИЙДЪР“, като администратор на данни, уточнява, че данните, събрани от
бисквитките на доставчици на външни услуги, могат да бъдат съобщени на субекти,
действащи от името на Фондация „СИЙДЪР“, като управители или лица, отговарящи за

обработката, за цели, свързани с описаните по-горе. По отношение на бисквитките на
доставчици на външни услуги трябва да се помни, че целите на тези бисквитки, логиката,
която е в основата на тяхната обработка и управлението на потребителските предпочитания
по отношение на самите бисквитки, не се определят и / или проверяват от Фондация
„СИЙДЪР“, а от трета страна, която ги предоставя, като доставчик и притежател на
обработката, както е посочено в настоящото информационно известие.
КАКВО НЕ МОГАТ ДА ПРАВЯТ БИСКВИТКИТЕ
Бисквитките са обикновени текстови файлове. Те не са компилирани и не могат да
осъществяват програмни функции. Не могат да проверяват или да сканират вашия компютър,
нито да ви следят или да търсят лична информация на вашето устройство.
Бисквитките са безопасни файлове и не могат да шпионират вашия компютър и да
установяват информация относно вас или вашето семейство. Бисквитките единствено
позволяват на уебсайта да разпознава завръщащите се потребители в него.
КАК ДА УПРАВЛЯВАМ БИСКВИТКИТЕ, СЪХРАНЯВАНИ В МОЕТО УСТРОЙСТВО
Бисквитките могат да бъда деактивирани или премахнати с инструменти, които са налични в
повечето съвременни браузъри. Настройките на всеки браузър са индивидуални и всеки
браузър предлага 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.
АКО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на office@cedarfoundation.org.

