ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ НА САЙТА НА РИТБУЛ ЕООД
Последна актуализация: 22.05.2018г.
За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате
нашия сайт www.rittbul.bg , информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“
(cookies). Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано
преживяване, когато посещавате нашия Сайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме
сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите. Искаме да разберете начина, по който използваме
тези технологии, затова и тази Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме,
какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват
на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър и да направят
потребителското изживяване по-ефективно.
Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта, да различават
и съхраняват информация за своите посетители, да запомнят предпочитанията им и дадени състояния на
сайта (например, език) или други характеристики на ползване на сайта. Бисквитките не могат да навредят
на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Настоящия сайт използва „бисквитки“.
Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на
социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който
използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за
анализ, които могат да я комбинират с друга предоставена им от Вас информация или с такава, която са
събрали от ползването от Ваша страна на услугите им.
Информацията за бисквитки не е свързана персонално с Вас и не се използва, за да Ви идентифицира
лично. Тези бисквитки не се използват за други цели, освен тези, описани тук.

Как използваме бисквитките
Съществуват два вида бисквитки: сесийни (“session”) и постоянни (“persistent”). Сесийните бисквитки са
временни бисквитки, които съществуват само докато не затворите браузъра. Постоянните бисквитки
остават на Вашия твърд диск или устройство докато не ги изтриете или докато не им изтече
продължителността на живота. И сесийните и постоянните бисквитки може да бъдат използвани във
връзка с този Уебсайт. Тези бисквитки се използват за обезпечаване на сигурността, за улесняване на
навигацията, за по-ефикасно представяне на информация на екрана и за да можем да Ви предоставим подобро обслужване чрез по-персонализирана информация. Също така може да използваме бисквитки за
събиране на статистически данни за използването на Уебсайта с цел непрекъснатото подобряване на
дизайна и функционалността, за да разберем как посетителите използват Уебсайта и като спомагателно
средство при разрешаването на въпроси във връзка с Уебсайта.

Видове използвани бисквитки
Сайтът www.rittbul.bg , използва следните видове бисквитки:
Последната актуализация на декларацията за използване на бисквитки е от 04/05/2018г. от Cookiebot:
Строго необходими (1)
Строго необходимите „бисквитки“ правят ранотата по сайта възможна, като подпомагат основни
функции от рода на навигация между страниците и достъп до защитените части на сайта. Настоящият
сайт не може да работи правилно без такива „бисквитки“

Име

Доставчик

Цел

Време за
съхранение

Тип

PHPSESSID

rittbul.bg

Разграничаване на
различните потребители в
рамките на една сесия.

В рамките на
една сесия

HTTP

Статистически (3)
Статистическите "бисквитки" помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си
взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.

Име

Доставчик

Цел

Време за
съхранение

Тип

_ga

rittbul.bg

Разграничаване на
различните потребители
чрез уникален
идентификатор за всеки
потребител.

2 години

HTTP

_gat

rittbul.bg

Разграничаване на
различните потребители
чрез уникален
идентификатор за всеки
потребител.

В рамките на
една сесия

HTTP

_gid

rittbul.bg

Разграничаване на
различните потребители
чрез уникален
идентификатор за всеки
потребител.

В рамките на
една сесия

HTTP

Маркетингови (5)
Маркетинговите "бисквитки" се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове.
Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са
привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели-трети
страни.
Име

Доставчик

Цел

Време за
съхранение

Тип

Ads/ga- audiences

google.com

Използва се от Google
Adwords за повторно
включване на посетители,
които вероятно ще се
преобразуват в
клиентите, въз основа на
поведението на
посетителите онлайн в
уебсайтове

В рамките на
една сесия

Pixel

collect

google-analytics.com

Използва се да изпраща
информация до Google
Analytics за поведението
на потребители и

В рамките на
една сесия

Pixel

устройствата, които
използват.
fr

facebook.com

Използва се от facebook,
за да достави поредица
от рекламни продукти
като офериране в реално
време от рекламодатели
от трети страни.

3 месеца

HTTP

Impressions.php

facebook.com

Използва се от facebook
за регистриране на
импресии на страници с
бутон за влизане в
facebook.

В рамките на
една сесия

Pixel

facebook.com

Некласифицирана*

В рамките на
една сесия

Pixel

/#

tr

*Некласифицираните "бисквитки" са такива, които се намират в процес на класификация заедно с техните
доставчици.
Разрешаването на тези бисквитки не е задължително за правилното функциониране на Уебсайта, но ще
ви осигури по-добро сърфиране. Можете да изтриете или блокирате тези бисквитки, но ако го направите,
някои функции на този Уебсайт може да не работят по предназначение.
Управляване използването на бисквитки
Всички браузъри позволяват управлението на бисквитки. От специално създадена за целта папка на
Вашия браузър Вие можете да:
-

блокирате използването на бисквитки;

-

да премахнете част или всички бисквитки;

-

да настроите предпочитанията си за използване на „бисквитки“.

Забраняване/блокиране на бисквитки
Чрез настройките на Вашия браузър влезте и укажете предпочитанията си относно бисквитките – те могат
да бъдат и напълно забранени или блокирани. Повече информация за бисквитките, както и за тяхното
управление, можете да откриете по-долу или на друг намерен от вас сайт
Как да изключите бисквитките?
Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете
да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на вашия браузър. За да сте наясно с
тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона "Помощ" от
менютата на Вашия браузър за повече детайли:
Cookie settings in Internet Explorer

https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies#ie=ie-10
Cookie settings in Firefox

https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Cookie settings in Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
Cookie settings in Safari web and iOS.

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=bg_BG
https://support.apple.com/bg-bg/HT201265
Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели,
можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

http://www.youronlinechoices.com/bg/
Моля да запомнете, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят
правилно.

Използва ли Ритбул бисквитки, които съдържат личните ми данни?
Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.
Повече информация
Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на
имейл: office@rittbul.bg

Моля да се запознаете с нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБЩИ
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ.

