
Политика за използване на "бисквитки"

Информираме Ви, че Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) е регистриран като
администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Институт за развитие на публичната среда използва "бисквитки" (cookies), които събират
информация от потребителите при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим
тяхното представяне.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани по начин, описан подробно в
Политика за поверителност и защита на личните данни на ИРПС.

Какво са бисквитки и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на компютъра или
мобилното устройство на потребителя, при посещаване на страница или сайт. Бисквитката ще
помогне на сайта да разпознае вашето устройство  при следващо посещение.

Бисквитките изпълняват множество различни функции - например те помагат
потребителското име или предпочитания да бъдат запазени; помагат при анализа на
информацията за начина, по който се представят нашите сайтове и др.

Употреба на бисквитки

ИРПС може да използва следните видове „бисквитки“:
● Сесийни „бисквитки“ - временни файлове с „бисквитки“, които се изтриват, когато

браузърът бъде затворен. Когато бъде рестартиран браузъра и потребителят се върне
към уебсайта, който е създал тази „бисквитка“, уебсайтът ще третира потребителя като
нов посетител.

● Постоянни „бисквитки“ - остават в браузъра, докато не бъдат изтрити ръчно или докато
потребителският браузър не ги изтрие въз основа на периода на продължителност,
зададен в "бисквитката". Тези „бисквитки“ разпознават потребителя като завръщащ се
посетител.

● Необходими „бисквитки" – бисквитки, необходими за функционирането на уебсайта,
даващи възможност за използване на неговите функции.

● „Бисквитки“, които изпращат информация към ИРПС – бисквитки, които могат да бъдат
прочетени само от ИРПС, познати като „бисквитки“ на "Първа страна”.

● „Бисквитки“, които изпращат информация към други компании - бисквитки, които са
поставени на сайта ни от партньори (например Facebook). Те могат да използват
данните, събрани от тези „бисквитки“ за анонимно насочена реклама към потребителя,
включително и на други уебсайтове.

Как да изключите бисквитките?

В случай, че искате да промените настройките или деактивирате използването на бисквитки,
можете да го направите чрез браузъра си. Обикновено тези настройки са в меню "опции" на
браузъра. Повече информация:

http://iped.bg/
https://www.cpdp.bg/


Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS и др.

Ако желаете да деактивирате рекламните бисквитки (бисквитки на трети страни), можете да
ги изключите от тук: Your Online Choices site.

Добре е да имате предвид, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от
сайтовете ни може да не работят правилно.

Дата на последна актуализация – май 2018 г.

https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.com/bg/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg&ref_topic=14666
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.youronlinechoices.com/bg

