ВиаКон – Политика за „бисквитки“

Последна актуализация: 25 май 2018 г.
ВиаКон България ЕООД е член на групата ВиаКон и в настоящия документ бива наричано "ВиаКон". ВиаКон
използва „бисквитки“ /cookies/ на своя уебсайт: http://www.viacon.bg ("Услугата"). Чрез използване на
Услугата, Вие давате съгласието си за използването на „бисквитки“.
Нашата Политика за „бисквитките“ обяснява какво представляват „бисквитките“, как използваме
„бисквитките“, как трети страни – наши партньори, може да използват „бисквитки“ в рамките на Услугата,
Вашите избори, относно „бисквитките“ и допълнителна информация относно „бисквитките“.
Какво представляват „бисквитките“
„Бисквитките“ са малки количества текст, които се изпращат до Вашия уеб-браузър от уебсайт, който
посещавате. Файл-бисквита се съхранява във Вашия уеб-браузър и дава възможност на Услугата или на трета
страна да Ви разпознава и да улеснява следващото Ви посещение, както и да направи Услугата по-полезна за
Вас .
„Бисквитките“ могат да бъдат "постоянни" или такива "за конкретна сесия". Постоянните „бисквитки“ остават
записани на Вашия компютър или мобилно устройство и след като напуснете уебсайта или излезете от
интернет, а „бисквитките“ за конкретна сесия се изтриват, веднага щом затворите своя уеб-браузър.
Как ВиаКон използва „бисквитките“
Когато ползвате или осъществявате достъп до Услугата, ние можем да запишем определено количество
„бисквитки“ във Вашия уеб-браузър.
Ние използваме „бисквитки“ за следните цели:
•
•

За да осигурим възможност за изпълнение на определени функции на Услугата
За осигуряване на аналитични данни

За Услугата ние използваме както „бисквитки“ за конкретна сесия, така и постоянни такива, като за
функционирането на Услугата ползваме различни видове „бисквитки“:
•
•

Основни функционални „бисквитки“. Може да използваме „бисквитки“ за запомняне на информация,
която променя начина на поведение и изгледа на Услугата, като езиковите предпочитания на
потребителя в Услугата.
Аналитични „бисквитки“. Може да използваме аналитични „бисквитки“ за регистриране на
информация относно начина на ползване на Услугата, така че да можем да правим подобрения. Може
да използваме аналитични „бисквитки“ и за проверка на нови реклами, страници, функции или
елементи на Услугата, за да видим, как потребителите ни реагират на същите.

„Бисквитки“ на трети страни
Освен нашите собствени „бисквитки“, може да използваме и различни „бисквитки“ на трети страни, за отчитане
на статистика за ползването на Услугата, показване на реклами в и чрез Услугата и т.н.
Какъв избор имате по отношение на „бисквитките“
Ако желаете да изтриете „бисквитките“ или да настроите уеб-браузъра си да изтрива или отказва „бисквитки“,
моля посетете страниците за техническа помощ за съответния си уеб-браузър.
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Имайте предвид, обаче, че ако изтриете „бисквитките“ или откажете да ги приемате, е възможно да не можете
да ползвате всички функции, които предлагаме, както и да не можете да запазвате предпочитанията си, а някои
страници е възможно да не бъдат показани правилно.
•
•
•
•
•

За уеб-браузър Chrome, моля посетете следната страница на Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050
За уеб-браузър Internet Explorer, моля посетете следната страница на Microsoft:
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
За уеб-браузър Firefox, моля посетете следната страница на Mozilla: https://support.mozilla.org/enUS/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
За уеб-браузър Safari, моля посетете следната страница на Apple:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
За друг уеб-браузър, моля посетете официалните интернет страници на съответния уеб-браузър.

Къде мога да намеря повече информация за „бисквитките“
Можете да научите повече за „бисквитките“ и на следните уебсайтове на трети страни:
•
•

Всичко за „бисквитките“: http://www.allaboutcookies.org/
Инициатива за реклама в мрежата: http://www.networkadvertising.org/
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