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ПОЛИТИКА ЗА  ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“ 

 

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се 
запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на нашия 
интернет сайт www.addit.tech („Сайта“).Те не са програми, не съдържат вирус и са 
напълно безопасни, като не могат да повлияят на работата или конфигурацията на 
Вашия компютър.  

Бисквитките са два основни вида според сроковете, за които съхраняват събраната 
с тях информация: 

ü Сесийни бисквитки – този тип бисквитки съхраняват информация временно, 
само в рамките на сесията на използвания браузър. Тези бисквитки се изтриват 
автоматично, когато напуснете уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър. 

ü Постоянни бисквитки – срокът  на съхранение на този вид бисквитки варира 
според конкретното им предназначение. Анализирането на тази информация ни 
дава възможност да правим подобрения на уебсайта, включително да коригираме 
грешки и да разширяваме съдържанието. 

Сайтът използва както сесийни, така и постоянни бисквитки. 

Причините да използваме бисквитки са различни, поради което се различава и 
събираната с тях информация. Сайтът използва следните видове бисквитки:  

1. Оперативни (задължителни) бисквитки 

Тези бисквитки са абсолютно необходими за функциониране на Сайта и затова 
използването им не може да бъде изключено. Използването им гарантира 
правилното функциониране на сайта.  

Можете да настроите своя браузър да блокира или да Ви уведомява за тези 
бисквитки, но в такъв случай някои части и функционалности от Сайта няма да 
работят. Тези бисквитки не съхраняват информация, която може да бъде свързана 
лично с Вас. 

2. Аналитични бисквитки 

Тези бисквитки ни позволяват да съберем статистическа информация относно 
посещенията на Сайта и източниците на трафик. Тази информация ни позволява Ви 
повече удобство, по-добра навигация, по-точно съдържание и да отговорим на 
вашите потребности като потребители на сайта. Имате възможност да не активирате 
аналитичните бисквитки. Ако направите този избор, ще ни лишите от възможността 
да анализираме трафика в платформата с цел бъдеща и регулярна оптимизация. 
 
Информацията, която получаваме благодарение използването на аналитични 
бисквитки, е анонимизирана. Това означава, че ние не можем да Ви 
идентифицираме въз основа на събраните от тези бисквитки данни. 
 
Аналитичните бисквитки, които използваме на Сайта, са услуга, предоставяна 
отGoogle Analytics. Събраната от тях информация от Сайта се прехвърля и съхранява 
на сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google, с 
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която Ви съветваме да се запознаете. Повече информация относно Google Analytics 
можете да получите тук. Можете да се откажете от използването на Google Analytics 
във Вашия браузър, като посетите следния линк и изпълните посочените там 
стъпки. 

3. Маркетинг (социални) бисквитки 

Тези бисквитки ви дават възможността да споделяте съдържание от Сайта с други 
хора в социалните мрежи, както и да изразявате оценката и мнението си 
посредством натискането на бутони като „Споделяне“ и „Харесване“ във Фейсбук, 
например. Без активация на тези бисквитки, това няма да е възможно. 

Маркетинг бисквитките също правят възможно персонализирането на рекламните 
послания на Сайта, като благодарение на тях се визуализират реклами и 
маркетингови кампании, съответстващи на Вашите предпочитания. Те спомагат за 
това да виждате само послания, които наистина Ви интересуват, както и да не 
попадате на една и съща реклама всеки път, когато посетите Сайта. 

Имате възможност да откажете активирането на маркетинг бисквитки. Тогава няма 
да можем да Ви предоставим персонални рекламни съобщения на Сайта. 
Информацията, която получаваме благодарение използването на тези бисквитки, е 
анонимизирана и не можем да Ви идентифицираме въз основа на нея. Ако желаете 
да се откажете от анонимното ѝ съхраняване, можете да направите това като 
изтриете бисквитките през браузъра на устройството, което използвате.  
 

4. Таргетирани рекламни бисквитки 

Благодарение на тези бисквитки ние или нашите партньори можем да 
визуализираме най-уместните рекламни съобщения според Вашите действия и 
интереси при разглеждането на сайта. Ако не активирате тези бисквитки, ще бъде 
невъзможно генерирането на рекламни съобщения, които да кореспондират с 
Вашите интереси.  В случай, че не желаете използването на тези бисквитки, можете 
да ги откажете през настройките на сайта. 
 

5. Бисквитки за персонифициране на потребителското преживяване на 
Сайта  

Тези бисквитки ни позволяват да Ви представим най-точните предложения за 
продукти и услуги според Вашата активност на платформата ни. Ако не ги 
активирате, ще пропуснете възможността да се възползвате в максимална степен от 
персонализирано потребителско преживяване на Сайта ни. В случай, че не желаете 
използването на тези бисквитки, можете да ги откажете през настройките на сайта. 
 
Съгласие за използването на „бисквитките“ 

Сайтът е собственост на “РЕНТРОНИКС“ АД, затова наше е задължението да получим 
съгласието Ви за използването на „бисквитки“ преди да започнете да използвате 
Сайта. При посещението Ви на Сайта на страницата се появява съобщение, което Ви 
информира за използването на „бисквитки“ и иска Вашето съгласие за тази цел.  
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“РЕНТРОНИКС“ АД си запазва правото по всяко време да изменя вида и обхвата на 
използваните на Сайта бисквитки, като своевременно актуализира настоящата 
Политика за използване на „бисквитки“. Ваша отговорност е да се запознавате 
текущо със съдържанието й и с евентуални промени, настъпили в нея във времето. 

 
 


