ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ” (COOKIE)
Какво представляват "бисквитките"
"Бисквитката" представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в
уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по
себе си, бисквитката не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена
от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на поудобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с останалите други данни, и
на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране
на данни за статистически цели. "Бисквитката" няма да навреди на вашия компютър, а
в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За поподробна информация относно начина на използване на "бисквитки" в този сайт, вж.
Как ние използваме "Бисквитките". За пълноценното използване на нашия уебсайт се
изисква инсталирането на "бисквитки". В случай, че желаете да прекратите
функционирането на някоя от инсталираните "бисквитки", вие вероятно пак ще можете
да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат
деективирани. При повечето уеб-браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari, и Google Chrome) функцията за инсталиране на "бисквитки" е автоматично
включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който
използвате, вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на "бисквитките" до
вашия компютър и до каква степен. В Управление на "Бисквитките" можете да откриете
как да проверите и да промените вашите предварително зададени настройки по
отношение на "бисквитките". Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви
промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и
се съгласявате с активирането функциите на "бисквитките". В случай, че не сте
съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или
премахнете функцията за инсталиране на "бисквитките".
Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим
изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние
сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на
потребителите. По-подробна информация можете да намерите в нашата Политика за
поверителност.
Как ние използваме "Бисквитките"
Когато посещавате този сайт, вие можете да установите наличието на различни
видове "бисквитки", които се генерират. Ние използваме три типа бисквитки:
Сесийни "бисквитки", които се изтриват автоматично след всяко посещение.
Постоянни "бисквитки", които се запазват по време на многократните посещения на
сайта.
"Бисквитки" на третата страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори,
които са вградени в нашия сайт или към който сме предоставили линкове.
Сесийни "бисквитки"

Те ви дават възможност да изпълнявате важни функции на сайта, като например
запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на
браузъра. В допълнение, те съдействат за ограничаване на необходимостта за
трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху
вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на вашия браузър.
Постоянни "бисквитки"
Те ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на
нашия сайт. Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може
да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например, как
вие сте достигнали до сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали,
както и накъде сте се насочили през този сайт. Проследяването на тази информация,
ни дава възможност да правим подобрения на сайта, включително да коригираме
грешки и да разширяваме съдържанието.
За да анализираме използването на страницата, комуникацията със страницата и
маршрутите за сърфиране, избрани чрез нашите сайтове ние използваме софтуера
Adobe SiteCatalyst. Този анализ е познат като "уебсайт метрика" или "уеб анализ". Ние
не записваме никаква лична информация като част от този процес.
"Бисквитки" на трета страна
Когато посещавате нашия сайт, вие можете да забележите "бисквитки", които не са
свързани с Монделийз Интернешънъл. В случай, че преминете на уеб-страница, в
която има вградено съдържание, например от Facebook или YouTube, е възможно да
ви бъдат изпратени "бисквитки" от тези уеб сайтове. Ние не контролираме
генерирането на тези "бисквитки" и затова ви съветваме да потърсите информация за
тях и за начина им на управление на сайтовете на съответните трети страни.
Управление на "бисквитки"
Разрешаване или блокиране на "бисквитките"
В случай, че не знаете типа и версията на използвания от вас за достъп до интернет
браузър, кликнете върху менюто "Help" в горната част на прозореца на вашия браузър
и след това кликнете върху "About", при което ще се визуализира търсената от вас
информация.
Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
Кликнете върху опцията "Tools" в горната част на прозореца на вашия браузър,
изберете "Internet options" и след това кликнете върху "Privacy". Проверете дали
настройката за степента на защита "Privacy level" е на ниво "Medium" (средно) или пониско. При такава настройка "бисквитките" за разрешени във вашия браузър. При
задаване на настройки за ниво над "Medium" "бисквитките" се блокират.
Google Chrome (последна версия)

Кликнете върху иконката на гаечния ключ в горната дясна част на прозореца на вашия
браузър и изберете "Settings" (настройки). Кликнете върху "Show advanced settings"
(показване на разширени настройки) в долната част и позиционирайте върху секцията
"Privacy" (поверителност). Кликнете върху "Content settings" (настройки на
съдържанието) и в раздела за "бисквитките" (cookies), изберете "allow local data to be
set" (разрешаване на настройки на локални данни), за да разрешите използваните
"бисквитки". За да забраните "бисквитките", включете опциите "Block sites from setting
any data" (блокиране на задаване на каквито и да е данни от сайтовете), "Block thirdparty cookies and site data" (блокиране на "бисквитки" и данни на сайтове на трети
страни) и "Clear cookies and other site and plug-in data when I close my browser"
(изчистване на "бисквитки" и други данни на сайтове и плъгини при затваряне на моя
браузър).
Mozilla Firefox
Кликнете върху "Tools" в горната част на прозореца на вашия браузър и изберете
"Options" (опции). След това изберете иконката за поверителност "Privacy" върху
появилото се меню. Поставете отметка на опцията "Accept cookies from sites"
(приемане на "бисквитки" от сайтове) за да разрешите "бисквитките". Ако желаете да
забраните "бисквитките", премахнете отметката в това поле.
Safari
Кликнете върху иконката на зъбно колело, разположена в горната дясна част на
прозореца на вашия браузър и изберете "Preferences" (предпочитания). Кликнете
върху иконката за поверителност "Privacy" върху появилото се меню. Поставете
отметка на опцията "Block third-party and advertising cookies" (блокиране на рекламни
"бисквитки" и "бисквитки" на трети страни). В случай, че искате да забраните изцяло
"бисквитките", поставете отметка в полето "Never" (никога).

