Декларация за използване на бисквитки
Данни за собственика на сайта
(Кои сме ние и как да се свържете с нас)
Този сайт е собственост и е под контрола на, „Черноморско злато“ АД, с ЕИК: 102036786, със
седалище и адрес на управление: гр. Поморие, п. к. 8200, Промишлена зона, e-mail: officesf@bsgold.bg.
Нашият уебсайт използва бисквитки.
Нашият уебсайт не използва технология за локално съхранение.

Същност на бисквитките
(Какво представляват бисквитките)
Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от сървъра на уебсайт и се
съхраняват на устройството Ви при посещение на уебсайта. Всяка „бисквитка“ е уникална. Тя
съдържа определена информация, която ни позволява да Ви отграничим от останалите
посетители на уебсайта ни и може да ни предостави информация за начина, по който си
взаимодействате с него.

Видове бисквитки
(Какви видове бисквитки съществуват според различни критерии)
Бисквитките могат да бъдат класифицирани според различни критерии:

Според източника на бисквитките
Според своя източник бисквитките могат да бъдат:
 собствени – поставят се от нашия уебсайт и могат да бъдат прочетени само от него;
 на трети страни – поставят се и се използват от трети лица, които не са нашето дружество.

Според срока за съхранение на бисквитките
Според срока, за който се съхраняват, бисквитките могат да бъдат:
 временни (сесийни) – съхраняват се в рамките определената потребителска сесия и се
изтриват автоматично от устройството Ви при затварянето на браузъра;
 постоянни – съхраняват се на устройството Ви определен период и не се изтриват при
затварянето на браузъра.

Според функциите на бисквитките
Според функции, който изпълняват, бисквитките могат да бъдат:
 строго необходими (задължителни) – необходими са за правилното функциониране на
сайта;

 функционални – запазват информация за предпочитанията Ви, която ни позволява да
улесним взаимодействието и да повишим удовлетвореността Ви при последващо използване на
уебсайта;
 аналитични – позволяват отчитането на броя посещения и източниците на трафик, така
че да наблюдаваме и при необходимост да повишаваме ефективността на сайта;
 рекламни (маркетингови) – позволяват насочването информация за нашите услуги към
Вас при посещението Ви на други сайтове, както и за измерване на интереса Ви към тази
информация.

Видове използвани бисквитки
(Какви видове бисквитки използва нашият уебсайт)

Строго необходими (задължителни)
Строго необходимите бисквитки са абсолютно задължителни за функционирането на уебсайта
ни, съдържат информация за направения от Вас избор за съхранение на бисквитките, които не
са строго необходими, и правят работата на уебсайта ни възможна, като подпомагат негови
основни функции, като навигацията между страниците и достъпа до защитените части на
уебсайта. Без тях уебсайтът не може да работи правилно.
Нашият уебсайт използва и следните строго необходими бисквитки:

Наименование:

Цел:

Срок
на Източник:
съхранение:

PHPSESSID

Това е специфична за PHP сесийна
приложенията
бисквитка.
Тя
съхранява
информация
за
уникалния сесиен идентификатор на
потребителите с цел да управлява
сесиите им на сайта. Това е сесийна
бисквитката, която се изтрива при
затварянето на всички прозорци на
браузъра.

собствена

Функционални и аналитични бисквитки
Функционалните бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на уебсайта
ни, като му дават възможност да запомня информация, която променя начина, по който
уебсайтът се държи или изглежда, като например региона, в който се намирате и предпочитанит
от вас език, на който да се зарежда информацията на нашия уебсайт, когато го ползвате.
Аналитичните бисквитки ни позволяват да следим посещаемостта на нашия уебсайт. Чрез тях
можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него, както и как те си
взаимодействат с него. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни.

Те ни показват кои страници от уебсайта ни сте разгледали, дали сте посетили уебсайта ни през
мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.
Нашият уебсайт използва услугата Google Analytics за проследяване и отчитане на трафика на
уебсайта ни и поведението на потребителите. В Европа услугата се предоставя от Google Ireland
Limited – дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Ирландия (Регистрационен
номер: 368047). Google използва бисквитки, за да анализира Вашето ползване на уебсайта, да
състави отчети за активността в уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с
използването на уебсайта и интернет. Ние използваме тази информация, за да преценим
ефективността на информацията на сайта ни, както и за да го развиваме и подобряване съгласно
нуждите на посетителите на сайта ни. Предаденият от Вашия браузър в рамките на Google
Analytics IP адрес не се свързва с други данни на Google. Google Analytics предоставя информация
в анонимна форма на Google, който я използва, за да прави оценка на начините на ползване на
уебсайта ни и да ни докладва за дейностите, извършвани на уебсайта ни, съгласно условията за
ползване на Google Analytics. Можете да научите повече за политиките за защита на личните
данни на Google, като посетите: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Може да предотвратите използването на бисквитки от Google Analytics, като изтеглите и
инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с
Google Analytics чрез JavaScript, задавайки, че информацията относно посещението на уебсайта
не следва да се изпраща на Google Analytics.
Нашият уебсайт използва и други функционални и аналитични бисквитки за аналогични цели:
Наименование:

Цел:

Срок
на Източник:
съхранение:

cookies_choice

Пази
предпочитанията
на 90 дни
потребителя
за
видовете
бисквитки.

Собствена

agegate

Помни успешен вход в сайта на 24 часа
пълнолетно лице, за да не иска
повторно въвеждане на дата на
раждане. Датата на раждане не
се съхранява.

Собствена

_gid

Това е бисквитка на Google 1 минута
Analytics.
Тази
бисквитка
съхранява
информация
за
начина, по който потребителите
взаимодействат със сайта, и
помага за създаването на
доклад за ефективността му.
Събраните данни, в това число
за броя посетители, източника
на трафик и посетените
страници, се съхраняват в
анонимизиран вид.

Google Analytics

_ga

Това е бисквитка на Google 2 години
Analytics. Тази бисквитка събира

Google Analytics

данни за броя посетители,
сесии, кампании и пр. и следи
използването на сайта за целите
на
аналитични
доклади.
Бисквитката
анонимизира
съхраняваната
информация,
като
отрежда
произволен
номер за идентфицирането на
уникалните посетители.
_gat_gtag_UA_212988667_1

Това е бисквитка на Google 1 минута
Analytics.
Тази
бисквитка
съхранява
информация
за
начина, по който потребителите
взаимодействат със сайта, и
помага за съдаването на доклад
за
ефективността
му.
Събранните данни, в това число
за броя посетители, източника
на трафик и посетените
страници, се съхраняват в
анонимизиран вид.

Google Analytics

Рекламни (маркетингови) бисквитки
Рекламните (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 и могат да бъдат задействани и от наши
рекламни партньори.
Нашият уебсайт използва рекламни бисквитки на Facebook, предоставяни от Facebook Ireland Ltd
– дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Ирландия (Регистрационен номер:
462932). Използваме програмата за пренасочване към персонализирани аудитории Pixel на
Facebook, чрез която можем да измерим, оптимизираме и изградим аудитория за нашите
реклами. Можете да научите повече за политиките за защита на личните данни на Facebook, като
посетите: https://www.facebook.com/policies/cookies.
Нашият уебсайт използва и други рекламни бисквитки за аналогични цели:

Наименование:

Цел:

Срок
на Източник:
съхранение:

_fbp

Това е бисквитка на Facebook, която 3 месецa
позволява показването на реклами
във
Facebook
или
други
управлявани от Facebook онлайн

Facebook

платформи, след посещението на
този уебсайт.
usida

Това е бисквитка на Facebook, която сесийна
събира и използва данни, с цел найдобро таргетиране на показваните
реклами за потребителя

Facebook

m_pixel_ratio

Чрез тази бисквитка, Facebook сесийна
подобрява функционалността си,
въз основа на настройките на
потребителското устройство.

Facebook

datr

Това е бисквитка на Facebook, която 2 години
идентифицира уеб браузъра, който
се използва за свързване с
Facebook, независимо от влезлия
потребител.

Facebook

sb

Това е бисквитка на Facebook, която 2 години
идентифицира уеб браузъра, който
се използва за свързване с
Facebook, независимо от влезлия
потребител.

Facebook

c_user

Това е бисквитка на Facebook, която 1 година
съдържа
потребителския
идентификатор на влезлия в
момента потребител.

Facebook

xs

Тази бисквитка съдържа множество 1 час
части информация, разделени с
двоеточие
(двоеточието
е
кодирано на стойност %3A за
предаване).

Facebook

Първата
стойност
е
мкс.
двуцифрено
число,
представляващо
номера
на
сесията.

Втората част от стойността е тайна
на сесията.

Третият,
незадължителен
компонент е „защитен“ флаг, ако
потребителят
е
активирал
функцията за сигурно сърфиране.

x-referer

Основната цел на тази бисквитка е сесийна
функционалност

Facebook

spin

Бисквитка
Facebook

Facebook

fr

Това е бисквитка на Facebook, която 3 месеца
позволява
потребителите
да
получават
реклами,
които
съответстват на интересите им, и
измерва
и
подобрява
представянето
на
рекламите.
Бисквитката също така проследява
поведението на потребителя в
интернет сайтове, които имат
инсталиран Facebook пиксел или
социални приставки ("плъгини") на
Facebook.

Facebook

presence

Това е бисквитка на Facebook, която сесийна
съхранява състоянието на чата на
потребителя.
Например,
кои
раздели за чат са отворени.

Facebook

на

рекламодателя 24 часа

Необходимост от предоставяне на съгласие за използване на
бисквитки
(Необходимо ли е Вашето съгласие за използване на бисквитки)
За използването на бисквитки, е необходимо Вашето съгласие. Изключение са строго
необходимите бисквитки. Използването им не изисква Вашето съгласие, защото без тях
уебсайтът ни не може да работи правилно. Използването на бисквитки, които не са строго
необходими (функционални, аналитични, и маркетингови бисквитки), изисква вашето съгласие.
Можете да се съгласите като използвате инструмента за управление на бисквитките, който е
наличен на уебсайта ни или като изберете настройките си направо от тук.
Ако не желаете да дадете съгласието си, използвайте функциите за ограничаване на някои или
всички бисквитки, които инструментът предоставя. Можете да оттеглите съгласието си по всяко
време чрез инструмента за управление или като изтриете, блокирате или ограничите
бисквитките чрез настройките на браузъра Ви (повече може да научите тук).
Можете да блокирате и изтривате бисквитки, като промените настройките на браузъра си.
Повечето по-често използвани съвременни браузъри – в менюто „предпочитания / опции“, Ви
позволяват да променяте настройките по отношение на бисквитките. Въпреки че повечето
браузъри са настроени по подразбиране да приемат бисквитките автоматично, може да
контролирате, включително – да блокирате и/или изтривате бисквитките, когато пожелаете,
чрез настройките на вашия браузър.
Повече информация за настройката на някои от най-често използваните браузъри по отношение
на бисквитките може да намерите:



Internet Explorer;



Firefox;



Chrome;



Opera;



Safari (OSX);



Safari (iOS).

Моля, имайте предвид, че ако изберете опцията да изтриете или блокирате бисквитките, много
уебсайтове, включително нашият уебсайт, няма да работят оптимално или може да спрат да
функционират.

Услуги за ремаркетинг
Нашият уебсайт използва Google Ads, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване,
предоставена от Google. С тази услуга рекламната ни дейност се свързва с рекламната мрежа
Google Ads посредством „бисквитки“. Ние не идентифицираме и не събираме данни за
потребителите посредством Google Ads.
Може да се откажете от показване на реклама чрез Google Ads от тук.
Повече за използването на бисквитки от Google може да узнаете тук.
Нашият уебсайт използва Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing.
Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook разбираме, че някой е кликнал върху
нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Ние не можем
обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта
на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на анонимни статистики за
успешността и използването на нашите реклами във Facebook.
Ние не събираме и не получаваме информация посредством Facebook Conversion Pixel, която да
ни позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани от нас.
С технологията Facebook Remarketing към потребителите на Facebook може да бъде насочена
целева реклама, но ние не събираме данни и не следим на кои потребители на Facebook
действително се показват целеви реклами. И тук нямаме възможност за идентифициране на
отделни потребители.
За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на вашите лични
данни от Facebook, както и относно възможностите за настройки с цел защита на личната ви
неприкосновеност във Facebook, моля, направете справка тук.
Държим да подчертаем, че използването на бисквитки от трети страни е предмет на техните
собствени уведомления за поверителност и ние нямаме достъп до информацията, съхранявана
от тези трети страни за вас.
Социални мрежи и социални плъгини
Чрез страниците ни в социалните мрежи (Facebook, Instagram, YouTube) ви предлагаме
персонално съдействие и отговаряме на вашите въпроси. Данните се използват само за отговор
на запитването ви и не се препращат на трети страни. За да може да осъществите контакт с нас
през социалните мрежи, трябва да имате регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад

всяка от тях, обработват личните ви данни при нужда, като ние нямаме влияние върху вида,
обхвата и обработката на тези данни.
Информация за Facebook и неговата политика за защита на личните данни може да прочете тук.
Информация за Instagram и неговата политика за защита на личните данни може да прочете тук.
Информация за YouTube и неговата политика за защита на личните данни може да прочете тук.

