Декларация за използване на „бисквитки”
Ние, в Данон искаме да бъдем отворени и прозрачни в начина, по който използваме "бисквитките"
и какво означава това за вас. Някои от „бисквитките”, които използваме, са от съществено значение
за функционалността на нашия уебсайт, но има и "бисквитки", които можете да откажете или
блокирате.
Ние се стремим да Ви предоставим достатъчно информация за използваните от нас "бисквитки", за
да можете да направите информиран избор относно информацията, която споделяте с нас.
Ако имате допълнителни въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с нас чрез нашата
страница за контакти .

Какво представляват „бисквитките”?
"Бисквитката" е малък файл, запазен на вашия компютър или мобилно устройство. Той има
уникален идентификационен номер, който дава на устройството ви, и позволява на уебсайта да
запомни вашите действия и предпочитания (като местоположение, език, размер на шрифта и други
предпочитания за показване) за определен период от време. По този начин не е необходимо да
въвеждате повторно информацията, когато влизате отново в уебсайта или браузвате от една
страница в друга. „Бисквитките” също могат да ви помогнат да персонализирате практическата
работа с браузъра.
Не всички „бисквитки” съдържат лична информация, но там, където те го правят, ние ще
разглеждаме тази информация като лични данни в съответствие с нашата Декларация за
поверителност . Ние също третираме информацията за "бисквитките" като лични данни, когато тя е
свързана с профила ви или с друга информация за връзка.

Видове „бисквитки”
Има две широки категории "бисквитки": постоянни "бисквитки" и сесийни "бисквитки".
Постоянните "бисквитки" остават на устройството ви, докато не бъдат изтрити ръчно или
автоматично. „Бисквитките” за сесии остават на устройството ви, докато затворите браузъра си и по
този начин се изтрият автоматично.

Защо използваме „бисквитки”?
По принцип има няколко причини, поради които може да използваме "бисквитки":
●
●

●

●

"Бисквитки", които са абсолютно необходими за функционирането на уебсайта и ви
позволяват да използвате услугите, които предоставяме;
"Бисквитки", които събират данни, свързани с използването на уебсайта ни и неговата
ефективност. Ние използваме тази информация за подобряване на нашите онлайн продукти
и услуги;
„Бисквитки”, които използваме, за да персонализираме и оптимизираме вашата работа с
нашия уебсайт. Тези "бисквитки" съхраняват информация за избора ви, като например
размера на текста, езика и резолюцията на екрана.
"Бисквитки", които се поставят от трети страни за подобрени услуги (като "бисквитки на
социални медии") или за рекламни цели.

Моля, вижте по-долу за допълнителна информация за видовете "бисквитки", които използваме.

Стриктно необходими „бисквитки”
Това са "бисквитки", от които имаме нужда, за да сме в състояние да Ви предложим правилно
функциониращ уебсайт, който ви позволява да се възползвате от услугите, които предоставяме.
Ако тези "бисквитки" са блокирани, няма да можете да използвате нашия уебсайт.

Списък със стриктно необходимите „бисквитки”
Цел
-

Име
на
издателя
„бисквитката”
-

на Колко дълго се съхранява
„бисквитката”?
-

Аналитични „бисквитки” и „бисквитки”, свързани с ефективността
Тези "бисквитки" ни помагат да измерваме моделите на трафика, за да определим кои части от
уебсайта ни са били посетени. Ние използваме това, за да изследваме навиците на посетителите,
за да можем да подобрим нашите онлайн продукти и услуги. Може да регистрираме IP адреси (т.е.
електронните адреси на компютрите, свързани с интернет), за да анализираме тенденциите, да
администрираме уеб сайта, да следим движенията на потребителите и да събираме широка
демографска информация.
Тези "бисквитки" не са от съществено значение за уебсайта и ние винаги ще поискаме вашето
съгласие, преди да поставите тези "бисквитки". Вашето съгласие ще бъде валидно 13 месеца.
Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Вижте повече информация по-долу .

Списък на „бисквитките”, свързани с ефективността на уебсайта
Цел
_ga

Име
на
издателя
„бисквитката”
aktivia.bg

на Колко дълго се съхранява
„бисквитката”?
2 години

Регистрира уникален
идентификационен
номер, който се
използва за генериране
на статистически данни
за начина, по който
посетителят използва
уебсайта.
_gat

aktivia.bg

1 ден

aktivia.bg

1 ден

Използван от Google
Анализ за процент на
подаване заявки
_gid

Регистрира уникален
идентификационен
номер, който се
използва за генериране
на статистически данни
за начина, по който

посетителят използва
уеб сайта.

„Бисквитки” за персонализация
Тези "бисквитки" ни позволяват да разпознаваме компютъра ви и да ви поздравяваме всеки път,
когато посещавате нашия уебсайт, без да ви притесняваме с искане да се регистрирате или да
влезете.
Тези "бисквитки" не са от съществено значение за уебсайта, но подобряват вашата работа с него.
Винаги ще искаме вашето съгласие, преди да поставите тези "бисквитки". Вашето съгласие ще бъде
валидно 13 месеца. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Вижте повече
информация по-долу .

Списък на „бисквитките” за персонализация
Цел

Име
на
издателя
„бисквитката”

-

-

на Колко
дълго
съхранява
„бисквитката”?
-

се

„Бисквитки” на трети страни
Това са "бисквитки", поставени на нашия уебсайт от трети страни от наше име. "Бисквитките" ни
позволяват да генерираме персонализирани реклами на други уебсайтове, които се основават на
информация за вас, като например гледанията на страниците в нашия уебсайт. Нашите уебсайтове
също могат да поставят „бисквитки” за услуги от трети страни, като социални медии.
Ние не предоставяме лична информация на трети страни, които поставят „бисквитки” на нашия
уебсайт. Въпреки това, трети страни могат да приемат, че потребителите, които взаимодействат с
или кликват върху персонализираната реклама или съдържанието, показвани на нашия уебсайт,
попадат в група, към която е насочена рекламата или съдържанието. Нямаме достъп до, нито
контролираме "бисквитките" или други функции, които рекламодателите и сайтовете на трети
страни могат да използват. Информационните практики на тези трети страни не са обхванати от
нашия Декларация за поверителност или Декларация за използването на „бисквитки”. Моля,
свържете се директно с тях за повече информация относно техните практики за поверителност.
Тези "бисквитки" не са от съществено значение за уебсайта и ние винаги ще поискаме вашето
съгласие, преди да поставите тези "бисквитки". Вашето съгласие ще бъде валидно 13 месеца.
Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Вижте повече информация по-долу .

Списък с „бисквитки” на трети страни
Цел

Име
на
издателя
„бисквитката”

на Колко дълго се съхранява
„бисквитката”?

_fbp

aktivia.bg

3 месеца

Използва се от Facebook за
доставяне на серия от
рекламни продукти, като
например наддаване в
реално време от
рекламодатели от трети
страни.
_gcl_au

aktivia.bg

3 месеца

_hjIncludedInSample

aktivia.bg

Дължината на
потребителската сесия

Определя дали навигацията
на потребителя трябва да
бъде регистрирана в
определен статистически
носител.
ads/ga-audiences

google.com

Дължината на
потребителската сесия

Използва се от Google
AdSense за
експериментиране с
ефективността на рекламите
в уебсайтове, използващи
техните
услуги.

Използва се от Google Ads за
повторно ангажиране на
посетители, които е вероятно
да се превърнат в клиенти
въз основа на онлайн
поведението на посетителите
в уебсайтовете.
fr
facebook.com
Използва се от Facebook за
доставяне на серия от
рекламни продукти, като
например наддаване в
реално време от
рекламодатели от трети
страни.
pagead/1p-user-list/#
Некласифицирана.

google.com

3 месеца

Дължината на
потребителската сесия

test_cookie

doubleclick.net

1 ден

Използва се за проверка
дали браузърът на
потребителя поддържа
бисквитки.
tr

facebook.com

Дължината на
потребителската сесия

Използва се от Facebook за
доставяне на серия от
рекламни продукти, като
например наддаване в
реално време от
рекламодатели от трети
страни.

Други технологии
Нашият уебсайт може да използва други технологии, както е посочено по-долу.
Наименование на технологията

Цел

-

-

Вашите предпочитания
Възможно е да ограничите или блокирате "бисквитките" или дори да изтриете "бисквитките", които
вече са запазени на вашето устройство. Ако го направите, може да нямате достъп до определени
части от нашия уебсайт и ние можем да помислим, че никога преди не сте ни посещавали и
следователно ще ви покажем отново известието за "бисквитките" и да поискаме вашето съгласие
за запазването на „бисквитките”.
Вие можете също така да ограничите или блокирате "бисквитките", като промените настройките на
браузъра си.
●
●
●
●
●

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/

Как да се свържете с нас
Ако имате някакви въпроси, коментари или оплаквания относно „бисквитките”, моля, свържете се
с нас чрез нашата страница за контакти .

