Политика за бисквитките (cookies)
Какво представляват бисквитките (cookies)?
Бисквитките са малки текстови фаий лове, които са поставени на Вашия компютър
или мобилно устроий ство от уеб саий тове, които посещавате. Те са широко
използвани, за да може уеб саий товете да работят по-ефективно в полза на
потребителите, както и да предоставят информация на собствениците на уеб
саий товете.
За какво се използват бисквитки (cookies)?
ЧСУ „Дружба – София“ ЕООД „Дружеството“ използва бисквитки, за да изпълни
заявките, които получава от потребителите на уеб саий та – www.drujba.org, като по
този начин се подобряват функциите на платформата. Също така Дружеството
използва бисквитки, които са свързани с определени функционалности, изрично
поискани от потребителите на уеб саий та, без които няма да може да бадат
удовлетвори желанията им.
Дружеството използва бисквитки на трети страни с цел предоставяне на реклами
и друг вид външни услуги на доставчици. Възможно е да не може да осъществи
контрол върху употребата на тези бисквитки, поради което потребителите имат
възможност да променят своите настроий ки и да откажат тяхното използване по
начина описан по-долу.
Какви бисквитки (cookies) се използват?
Таблицата по-долу описва бисквитките, които използваме и защо:
Име на бисквитка
_ga

Времетраене
2 години

_gid

Сесиий ни

_gat

Сесиий ни

PHPSESSID
NID

Сесиий ни
6 месеца

Цел
Използва
се
за
подобряване
функционалността на уеб саий та с цел
разграничаване на потребителите.
Използва
се
за
подобряване
функционалността на уеб саий та с цел
разграничаване на потребителите.
Използва се за ограничаване на
заявките.
Запазва сесиий те на потребителите.
Използва се за персонализиране на
рекламите в продукти като Google
Търсене. Например, за да запомни наий скорошните търсения, предишните
взаимодеий ствия с рекламите на даден
рекламодател или с резултатите от
търсенето, както и посещенията на уеб
саий та на рекламодател.

Как потребителите могат да променят настройките си за бисквитките?

Повечето уеб браузъри предоставят възможност за контрол върху използваните
бисквитки през настроий ките на съответния браузър. За повече информация
относно бисквитките, включително какви бисквитки са поставени, може да се
намери на www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.
За повече информация относно управлението на бисквитките в наий -популярните
уеб браузъри:







Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet
Opera
Apple Safari

ЧСУ „Дружба – София“ ЕООД планира в бъдеще да подобри своите услуги, като
предостави възможност на потребителите по-лесно и разбираемо да променят
настроий ките си и по този начин да се защитят в по-голяма степен основните
права и свободи на потребителите при предоставянето и използването на
електронни съобщителни услуги.

