ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ
o Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки файлове, съдържащи букви и цифри, които се съхраняват на Вашето
устройство, когато посещавате даден уебсайт или приложение. Ние използваме бисквитките
с цел да подобрим Вашия потребителски опит в рамките на нашата Платформа, като
запаметяваме предпочитанията Ви.
Например, в много уебсайтове за онлайн търговия, когато добавяте даден продукт във
виртуалната количка за пазаруване, без да финализирате поръчката, следващия път, когато
посещавате уебсайта, ще можете да видите същия продукт все още в количката. Това е един
от примерите за това как се използват бисквитките с цел запаметяване на Вашите
предпочитания. Без употребата на бисквитки Вашият потребителски опит в Платформата
ще бъде значително по-неперсонализиран.
За повече информация относно бисквитките, посетете www.allaboutcookies.org

o Защо използваме бисквитки?
Бисквитките изпълняват множество функции, включително улесняване на навигацията и
съхраняване на предпочитанията Ви, с цел предоставяне на по-персонализирано
съдържание и подобряване на общия потребителски опит.
Ние използваме бисквитките:
o За да управляваме Вашите предпочитания и да подобряваме определени функции на
Платформата. Това включва събирането на информация относно датата и времето
на посещение, историята на Вашето търсене и езиковите Ви предпочитания;
o За поддръжка на нашите мерки за сигурност и засичане на злоупотреби;
o За анализиране на начините, по които се осъществява достъп до нашата Платформа,
както и как се използва. Ние използваме тази информация с цел поддръжка,
управление и трайно подобрение на нашите услуги;
o За да Ви предоставяме персонализирани реклами. Бисквитките ни помагат в
управлението на рекламите и измерването на тяхната ефективност.
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o Какви видове бисквитки и други технологии използваме?
Нашата Платформа използва следните категории бисквитки и технологии:
o Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на браузъра на Вашето
устройство и влизат в употреба, когато посещавате Платформата. Тези бисквитки
служат за запаметяване на настройките и предпочитанията на потребителите, с цел
подобряване на техните последващи посещения. Например, тези бисквитки
гарантират, че на потребителите няма да се налага да се вписват в профилите си
наново. В допълнение, те запаметяват езиковите предпочитания на потребителите
при последващо посещение.
o Сесийни бисквитки – това са временни бисквитки, които се съхраняват в архива за
бисквитки на Вашия браузър до напускане на Платформата. Информацията, която
получаваме, използвайки тези бисквитки, ни помага в анализа на уеб трафика,
което ни позволява да идентифицираме и премахваме проблеми, както и да
предоставяме по-добра навигация.
o Рекламни бисквитки – тези бисквитки гарантират предоставянето на
персонализирани реклами и подпомагат измерването на ефективността
на рекламните кампании чрез анализ на взаимодействието Ви с рекламите.
Например, те ни помагат в определянето на броя кликвания върху дадена обява от
потребители, които са посетили уебсайта на рекламодателя.
В допълнение, нашата Платформа използва уеб указатели, които представляват малки
графики (още познати като „пикселни указатели” или „clear GIFs”). Те се използват заедно
с бисквитките, с цел идентификация на потребители и тяхното поведение.
Възможно е нашата Платформа да съдържа линкове към уебсайтове или приложения на
трети страни, включително на наши партньори. Имайте предвид, че е възможно тези
уебсайтове на трети страни също да използват бисквитки. Ние не осъществяваме контрол
върху тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност във връзка с бисквитки, които
те използват или достъпват. В случай че изберете някой от тези линкове или приложения,
имайте предвид, че същите прилагат собствена политики за бисквитки. Следователно,
молим да се запознаете с политиките за бисквитки на други уебсайтове или приложения,
преди да осъществите достъп до тях.

o Използваме ли бисквитки на трети страни или разширения в нашата Платформа?
Възможно е трети страни, като рекламни мрежи и доставчици на външни услуги,
включително анализ на уеб трафик, да използват бисквитки, уеб указатели, инструменти за
разработване на софтуер (ИРС) и други технологии, с цел събиране на информация относно
Вашето посещение в Платформата. Тази информация се използва с цел предоставяне на
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по-персонализирани реклами в рамките на нашата Платформа или други места в Интернет.
Ние не осъществяаме контрол върху употребата на такива бисквитки на трети страни, които
прилагат политиката за поверителност/бисквитки на тези трети страни.
По-надолу Ви предоставяме списък с третите страни, които са получили нашето съгласие за
съхраняване на бисквитки или други технологии на Вашето устройство.
Партньори за анализ и маркетинг: С цел да разберем по-добре как използвате Платформата,
ние си сътрудничим с множество партньори за анализ и маркетинг. Ние разрешаваме на
следните ни партньори да използват бисквитки, ИРС и други приложими технологии. За
повече информация за това как Google и Facebook използват своите данни, моля посетете:
o https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
o https://www.facebook.com/about/privacy/update
Разширения на трети страни: Нашата Платформа също така използва разширения за трети
страни, под формата на бутон за споделяне във Facebook, Twitter, Instagram. С помощта на
бутона за споделяне Вие можете да споделяте Вашите обяви в платформите на трети страни,
при условие че сте влезли в профилите си в тези трети страни. Същите биха могли да
осъществяват връзка между взаимодействието Ви с нашата Платформа и Вашите акаунти
при тях. Следва да се запознаете с политиките за поверителност на тези трети страни преди
да кликнете върху бутона за споделяне.

o Как можете да изтриете, деактивиране или блокирате бисквитките?
На нашата платформа ще ви дадем пълен контрол и възможност да се откажете по всяко
време, когато използвате разширения или инструменти на трети страни, които се свързват
със сървърите на външен доставчик на услуги. Когато кликнете върху бутона „Научете
повече и управлявайте настройките“, който се показва в нашия банер с бисквитки, ще имате
достъп до страница за настройки. Там ще намерите списък на нашите рекламни партньори
и други доставчици, както и целите, за които използваме тези доставчици. Ако искате да
управлявате настройките си за съгласие, можете да го направите по всяко време, като
влезете в Предпочитанията за реклама на нашата Платформа, които можете да намерите във
футъра на нашия уебсайт.
Моля, обърнете внимание, че самата страница за настройки се предоставя от един от нашите
доставчици на услуги и ще изисква някои данни (вашият IP адрес и потребителски данни)
да бъдат предадени на този доставчик. За тази цел ще се изисква настройка на „бисквитка“.
След това, тези данни ще бъдат препратени на рекламния партньор или друг доставчик, за
да се регистрира дали сте дали съгласието си или не. Тъй като е необходимо да използваме
определен вид бисквитки, за да запаметим настройките Ви за поверителност и оттеглянето
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на Вашето съгласие, следва да имате предвид, че всичките Ви настройки за бисквитки ще
бъдат загубени в случай, че изтриете бисквитките относно Вашите предпочитания.
Гореописаното се отнася само за „бисквитките“ и инструментите на трети страни, Вие
можете да деактивирате използването на „бисквитки“ като цяло. Вашият браузър
обикновено предоставя информация за това как да откажете, изтриете или блокирате
„бисквитките“. Следните връзки ще ви отведат до тази информация за някои от най-често
използваните браузъри:
o
o
o
o
o

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera

Можете да откажете използването на бисквитки на трети страни от Google Analytics чрез
неговите настройки за реклама или чрез https://adssettings.google.com
Можете да откажете използването на таргетиращи бисквитки, базирани на Вашите
интереси, зададени от участващите доставчици на реклама, посредством следните
уебсайтове, управлявани от Съюза за дигитална реклама (Digital Advertising Alliance):
o https://youradchoices.com
o https://www.youronlinechoices.com
o https://optout.aboutads.info
В допълнение, можете да промените настройките на мобилното си устройство, за да
контролирате поднасянето на реклама въз основа на Вашите интереси.
Внимание: В случай че блокирате бисквитките, използвани от нашата Платформа,
е възможно да нямате достъп до всички или част от нашите услуги, като запаметяване на
персонализирани настройки и информация за достъп.
Моля, запознайте се с настоящата политика за бисквитки и подобни технологии, внимателно
преди да пристъпите към използване на платформа FairDeal.
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