ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ
Този сайт е собственост и е под контрола на Ей Ар Ес България ЕООД. При
посещение на сайта поставяме бисквитки на устройството Ви.
Какво представляват бисквитките?
„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се изпраща от сървъра на уебсайта и се
съхранява на устройството Ви. Всяка „бисквитка“ е уникална и съдържа определена
информация, която ни позволява да Ви отграничим от останалите потребители на сайта.
Видове бисквитки
Бисквитките, които използваме са различни видове:
1. Съгласно източника им:
•

Собствени – поставят се от уебсайта, който посещавате, и могат да
бъдат прочетени само от съответния уебсайт.

•

Бисквитки на трети страни – поставят се и се използват от
организация, различна от собственика на уебсайта, който посещавате.

2. Съгласно срока за съхранението им:
•

Временни – съхраняват се в рамките на определената потребителска
сесия и се изтриват от устройството на ползвателя при затварянето на
браузъра.

•

Постоянни – съхраняват се определен период, в който могат да бъдат
премахнати с изтриването им.

3. Съгласно функциите им:
•

Задължителни – необходими са за правилното функциониране на
сайта.

•

Функционални – запазват информация
потребителите при използването на сайта.

•

Аналитични – позволяват отчитането на
броя посещения и
източниците на трафик, като информацията от тези бисквитки е напълно
анонимна.

•

Рекламни – използват се за подобряване на ефективността на
използваните реклами.
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Име

Цел

Вид
според
функцията

Срок
на
съхранение

Източник

time

Показва кога е
достъпен сайтът

Задължителна

До
затваряне
на браузъра

Собствена

devicePixelRatio

Използва се, за да
направи сайта да
отговаря на
размера на екрана
на потребителя

Функционална

7 дни

Собствена

1P_JAR

Показва как
потребителят
използва сайта,
както и какви
реклами е видял
преди да посети
сайта

Аналитична

1 месец

Трета
страна –
Google

CONSENT

Използва се за
запазване на
предпочитанията
на посетителя по
отношение на
използваните
бисквитки

Функционална

20 години

Трета
страна –
Google

SIDCC

Използва се за
показване на
реклами съгласно
интересите на
потребителя

Рекламна

3 месеца

Трета
страна –
Google

SEARCH_SAMESITE

Използва се за
показване на
реклами съгласно
интересите на

Рекламна

6 месеца

Трета
страна –
Google
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Име

Цел

Вид
според
функцията

Срок
на
съхранение

Източник

потребителя
HSID, APISID, SID,
SAPISID, SSID

За използване на
Google Maps

Функционална

2 години

Трета
страна –
Google

NID

За използване на
Google Maps

Функционална

6 месеца

Трета
страна –
Google

DV

За
персонализация
на рекламите на
Google

Рекламна

10 минути

Трета
страна –
Google

Нямаме контрол върху бисквитките, които Google поставя. Можете да научите
повече за политиките за защита на личните данни на Google като посетите:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Как да контролирате използването на бисквитките?
Можете да управлявате бисквитките, които се намират на устройството Ви, по
всяко време като изтриете, блокирате или ограничите бисквитките чрез настройките на
браузъра Ви1. Информация за настройките на най-често използваните браузъри можете да
намерите:
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•

За Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10;

•

За Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies;

•

За
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666;

За повече информация посетете http://www.allaboutcookies.org/ или се запознайте с Наръчника за

бисквитки на Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies .
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•

За Safari web: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US и iOS
https://support.apple.com/en-us/HT201265.

Данни за идентификация и за контакт с администратора
Идентификация: Ей Ар Ес България ЕООД, ЕИК 130381622
Адрес на управление и за контакт: гр. София, ул. „Шейново“ № 7, ет. 1
Тел.: +359 (2) 933 78 35
Електронна поща: office@arsbulgaria.com
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