
Политика за бисквитките

Какво са бисквитките и защо са необходими?

"Бисквитката" е малък текстов файл, който се изтегля на "крайно
устройство" (например компютър или смартфон), когато потребителят
достъпи уебсайт. Тя позволява на сайта да функционира правилно, да
разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна
информация за предпочитанията на потребителя или за минали
действия (например избор на език, размер на шрифта, login и др.),
които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да
въвеждате информация отново.

При зареждане на страницата нa www.ikigaibg.com и при преглед на
нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват
нейното правилно функциониране (т.нар. задължителни бисквитки),
запазване на въведената от Вас информация (когато е приложимо),
както и събиране на обобщена информация за статистически цели и
посещаемост на страницата.

Бисквитките също така ни позволяват да анализираме как работят
Продуктите на Facebook (най-вече Messenger), взаимодействието им с
реклами, уеб сайтове и приложенията, когато се използват от нашите
клиенти. Повече за политиката за поверителност на Facebook можете
да прочетете тук, а за бисквитките им тук.

Когато използваме приставки на Google, например Google AdWords,
Google обработва Ваши лични данни. За повече информация, моля
прочетете тук.

Как да контролирате бисквитките и други приложения?

За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в
нашия уебсайт, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите
това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки: за
Google Chrome кликнете тук, за Mozzila кликнете тук, за Internet
Explorer кликнете тук.

За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите
aboutcookies.org, както и whatarecookies.com, cookiechoices.org

Чрез посочения горе начин, можете да контролирате и/или изтривате
бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки,
които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да
настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.

http://www.ikigaibg.com
https://www.facebook.com/help/1561485474074139
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
https://www.timeanddate.com/custom/cookiesie.html
aboutcookies.org
whatarecookies.com
cookiechoices.org


Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате
някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това
е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не Ви се
зарежда нашият уебсайт.

За да научите повече как да контролирате рекламите, които виждате
при използване на социалната мрежа Фейсбук, чието приложение
Messenger е вградено на нашата страница с цел комуникация,
прочетете тук.

За да контролирате функционалността на Google за показване на
индивидуализирани рекламни съобщения, посетете Google's Ads
Settings.

За да изключите използването на бисквитки на трети страни, посетете
Network Advertising Initiative opt-out page или optout.aboutads.info.

За да контролирате функционалността на Facebook за показване на
индивидуализирани рекламни съобщения, посетете този линк.

Какви бисквитки използваме?

Необходими бисквитки
Представляват бисквитки, подпомагащи основни технически аспекти
на уебсайта, без които той не би функционирал по полезен начин и не
би било възможно предоставянето на услугите, поискани от
потребителя. Тези бисквитки не събират потребителска информация,
която би могла да бъде използвана за маркетингови цели или за
запомняне на дейности в интернет.

Бисквитки за ефективност/ Аналитични бисквитки

Тези бисквитки се използват, за да ни предоставят статистическа
информация за ефективността на нашия сайт (например за отчитане
на посещенията, източници на трафик).

Tаргетирани бисквитки
Те са настроени да показват таргетирани реклами въз основа на
интересите Ви в сайта или да управляват рекламите ни. Тези
"бисквитки" събират информация за Вашите дейности на този и други
сайтове, за да Ви осигурят реклама с определена насоченост.

https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences
https://adssettings.google.com/authenticated
https://adssettings.google.com/authenticated
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
https://www.facebook.com/business/help/560982207646475


Бисквитки на трети страни (Third Party Cookies)

Моля, имайте предвид, че трети страни (включително, например,
доставчици на външни услуги като услуги за анализ на уеб трафик)
могат също да използват бисквитки, върху които нямаме контрол. Тези
„бисквитки“ най-често са аналитични „бисквитки“ или такива за
предоставяне на индивидуализирано съдържание. В това число се
включват и бисквитки на социални платформи и мрежи, които
позволят по-лесно споделяне на съдържание в различни платформи.


