Уведомление за „бисквитки“
В настоящото указание ние използваме термина „бисквитки“, за да направим
връзка с „кукис“ и други аналогични технологии, които Директивата на ЕС за
поверителност на електронните комуникации обхваща .
Какво представляват „бисквитките“?
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които посещавания уебсайт, който
съдържа данни, създава. Те са складирани в компютъра на посетителя, за да
предоставят достъп на потребителя до различни функции.
В нашите сайтове се използват „бисквитки“ сесия и „бисквитки“ не-сесия.
„Бисквитката“ сесия представлява временно складиране в паметта на компютъра
докато посетителят се намира в уебсайта. Тази „бисквитка“ се изтрива когато
потребителят затвори уеб браузера или след изминаване на опредено време
(което означава, че сесията е изтекла).
„Бисквитката“ не-сесия остава в компютъра на посетителя до нейното
премахване.
Защо използваме „бисквитки“?
Използваме „бисквитки“ за да научим повече за начина, по който посетителите си
взаимодействат с нашето съдържание и ни помагат да подобрим опита им при
посещение на нашите уебсайтове.
Функционалност и съдържание на сайта
Функцията споделяне се използва от посетителите с цел рекламиране на нашите
сайтове и съдържание от социални мрежи като например Фейсбук. „Бисквитките“
складират информация за това как посетителите използват функцията споделяне
– въпреки че не на индивидуално ниво – така че уебсайта да може да бъде
подобрен. Ако не приемате „бисквитки“, то тогава информация не се складира.
За някои от функциите в нашите уебсайтове ние използваме доставчици на трети
страни, например посещавате страница с видео, вградено в или линкове към
YouTube. Тези видеа или линкове ( и всякакво друго съдържание от доставчици
на трети страни) могат да съдържат „бисквитки“ на трети страни и вие може да
пожелаете да се запознаете с политиките на уебсайтовете на тези трети страни
като информация относно тяхното използване на „бисквитки“.

Уеб аналитика
Този уебсайт използва Гугъл Аналитика, който използва „бисквитки“. Общо
казано, „бисквитките“ складират информация за това как посетителите използват
уебсайта, включително и броя показани страници, от къде е посетителя, броя
посещения, с цел подобряване на уебсайта и осигуряване на добър опит на
потребителя. Ако не приемате „бисквитки“, то тогава информация не се складира.
Как отхвърлям и премахвам „бисквитки?
Ние няма да използваме „бисквитките“ за да събираме лична идентификационна
информация за даден посетител.
Вие обаче може да решите да отхвърлите или блокирате „бисквитките“, зададени
от Орбико или уебсайтовете на доставчици от трети страни като промените
настройките на вашия браузер – за повече информация виж „Функция помощ“ във
вашия браузер.
Моля отбележете си, че повечето браузери автоматично приемат„бисквитки“,
така че ако не желаете да използвате „бисквитки“, възможно е да се наложи
активно да ги премахнете или блокирате.
За информация относно употребата на „бисквитки“ в браузерите на мобилни
телефони или за подробности относно това как да отхвърлите или премахнете
„бисквитки“, моля направете справка с наръчника на вашия мобилен телефон.
Отбележете си обаче, че ако отхвърлите употребата на „бисквитки“, Вие пак ще
можете да посещавате нашите уебсайтове, но някои от функциите може да не
работят правилно.

