ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Какво представляват бисквитките
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно
устройство, когато посещавате нашия електронен портал http://bianchi.bg /уеб сайт/онлайн
магазин/мобилно приложение/. Те позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и
предпочитания, за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път,
когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга, което ни помага да Ви
предоставяме съдържание, което смятаме, че ще бъде полезно и интересно за Вас. Бисквитките
обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребител, но личната
информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранена в и
получена от "бисквитките".
КАК И КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ
Искаме да знаете, че използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната
търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.
Функционални бисквитки
Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и
предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други
настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки
път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.
Бисквитки за сигурност
Използваме бисквитки от гледна точка на сигурност, чиято цел е да предотвратяват измамническо
използване на идентификационни данни за вход, както и за защита информацията от
неупълномощени страни.
Анализиращи бисквитки
Използваме Анализиращи бисквитки, които ни помагат да подобрим работата и ефективността на
интернет страницата си, като чрез тях събираме информация относно броя на уникалните
посещения, статистически данни за употребата на интернет страницата, най-разглеждани, скоро
разглеждани страници.
Бисквитки на трети страни
Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на
съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване

трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към
уеб сайта.
Рекламни бисквитки
Използваме бисквитки, които на база Вашето поведение в нашия уеб сайт може да Ви показват
реклами, които предполагаме, че отговарят на Вашите предпочитания и интереси.
Конкретно, използваните на нашия сайт бисквитки са:
Строго необходими
Моля да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Те помагат да се
направи уебсайтът използваем, като позволяват основни функции като навигация на страници и
достъп до защитени зони на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези
"бисквитки". Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги
приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат
изключени в нашата система. Конкретно, използваните на нашия сайт „строго необходими“
бисквитки са:
Наименование
на
бисквитката/Cookie
name

Provider

Цел
на
бисквитката/Cookie
purpose

Вид/type

Валидност/Expiry

_cfduid

Metrilo.com

HTTP

1 година

language

bianchi.bg

HTTP

29 дни

PHPSESSID

bianchi.bg

Използва се от
съдържателната
мрежа, Cloudflare,
за
да
идентифицира
надеждния
уеб
трафик.
Запазва
предпочитания от
потребителя език
на уеб сайта.
Запазва
състоянието
на
сесията
на
потребителите
в
заявките
за
страници.

HTTP

До приключване на
сесията

Анализиращи/Статистически/ бисквитки
Статистическите "бисквитки" помагат на собствениците на уебсайтове да разберат как
посетителите взаимодействат с уебсайтовете, като събират и отчитат информация анонимно.
Наименование
на
бисквитката/Cookie
name
_ga

Provider

bianchi.bg

Цел
на
бисквитката
/Cookie purpose
Регистрира

Вид/type

Валидност/Expiry

HTTP

2 години

_gat

bianchi.bg

_gid

bianchi.bg

_ym_isad

bianchi.bg

_ym_uid

bianchi.bg

уникален
идентификационен
номер, който се
използва
за
генериране
на
статистически
данни за начина,
по
който
посетителят
използва уебсайта.
Тази "бисквитка"
не
съхранява
никаква
информация
за
потребителите, тя
просто се използва
за ограничаване на
броя на заявките,
които трябва да
бъдат направени в
doubleclick.net.
Регистрира
уникален
идентификационен
номер, който се
използва
за
генериране
на
статистически
данни за начина,
по
който
посетителят
използва уебсайта.
Тази "бисквитка" се
използва, за да се
определи
дали
посетителят има в
своя
браузър
софтуер
за
блокиране
на
реклами - тази
информация може
да се използва, за
да се направи
достъпът
до
уебсайта
недостъпен
за
посетителите, ако
сайтът
се
финансира
с
реклама от трети
страни.
Тази "бисквитка" се

HTTP

До приключване на
сесията

HTTP

До приключване на
сесията

HTTP

До приключване на
сесията

HTTP

1 година

collect

googleanalytics.com

използва
за
събиране
на
информация, която
не е лична за
потребителя,
а
относно
поведението
на
уебсайта
на
посетителя
и
статистиката
на
посетителите.
Използва се за
изпращане
на
данни до Google
Analytics
за
устройството
и
поведението
на
посетителя.
Проследява
посетителя
през
устройства
и
маркетингови
канали.

Pixel

До приключване на
сесията

Рекламни /Маркетингови/ бисквитки
Маркетинговите "бисквитки" се използват за проследяване на посетителите в уебсайтове. Целта е
да се показват реклами, които са подходящи и ангажирани за отделния потребител и
следователно са по-ценни за издатели и рекламодатели-трети лица.
Наименование
на
бисквитката/Cookie
name
_ym_metrika_enabled

Provider

ads/ga-audiences

google.com

bianchi.bg

Цел
на
бисквитката
/Cookie purpose
Тази "бисквитка" се
използва
за
събиране на данни
за поведението на
посетителя
в
уебсайта - тази
информация може
да
бъде
използвана
за
прехвърляне
на
посетител
към
сегмент
на
посетители
въз
основа на общи
предпочитания.
Използвани
от
Google Ad Words за
повторно

Вид/type

Валидност/Expiry

HTTP

До приключване на
сесията

Pixel

До приключване на
сесията

ads/user-lists/#

google.com

fr

facebook.com

i

yandex.ru

включване
на
посетители, които
вероятно ще се
преобразуват
в
клиенти,
въз
основа на онлайн
поведението
на
посетителите
в
уебсайтовете.
Използва се от
Google,
когато
потребител посети
страница в уебсайт,
съдържащ маркер
за
ремаркетинг.
Google
поставя
"бисквитка"
в
устройството
на
потребителя
и
добавя
"бисквитката"
в
"списък
с
потребители". Това
е просто колекция
от бисквитки за
посетители,
генерирани
от
един (или повече)
маркери
за
ремаркетинг.
Използва се от
Facebook, за да
достави серия от
рекламни
продукти,
като
например
офериране
в
реално време от
трети
странирекламодатели.
Тези "бисквитки"
се използват за
измерване
и
анализ на трафика
на уебсайта. Това
са
бисквитки,
използвани
от
скрипт
Yandex
Metrica,
принадлежащ на
компанията
Yandex.

Pixel

До приключване на
сесията

HTTP

3 месеца

HTTP

10 години

IDE

doubleclick.net

test_cookie

doubleclick.net

tr

facebook.com

webvisor/49551397

yandex.ru

yabs-sid

yandex.ru

yandexuid

yandex.ru

Използва се от
Google DoubleClick
за регистриране и
отчитане
на
действията
на
потребителя
на
уебсайт
след
преглед
или
кликване
върху
една от рекламите
на рекламодателя
с цел измерване на
ефикасността
на
рекламата
и
представяне
на
насочени реклами
на потребителя.
Използва се, за да
провери
дали
браузърът
на
потребителя
поддържа
"бисквитки".
в
процес
на
класифициране
записва действията
на потребителите
на вашия сайт
Тези "бисквитки"
се използват за
измерване
и
анализ на трафика
на уебсайта. Това
са
бисквитки,
използвани
от
скрипт
Yandex
Metrica,
принадлежащ на
компанията
Yandex.
Тези "бисквитки"
се използват за
измерване
и
анализ на трафика
на уебсайта. Това
са
бисквитки,
използвани
от
скрипт
Yandex
Metrica,
принадлежащ на
компанията
Yandex.

HTTP

1 година

HTTP

До приключване на
сесията

Pixel Tracker

До приключване на
сесията
До приключване на
сесията

Pixel

Pixel

До приключване на
сесията

HTTP

10 години

yp

yandex.ru

Тези "бисквитки"
се използват за
измерване
и
анализ на трафика
на уебсайта. Това
са
бисквитки,
използвани
от
скрипт
Yandex
Metrica,
принадлежащ на
компанията
Yandex.

HTTP

10 години

Други използвани бисквитки (некласифицирани):
Некласифицираните "бисквитки" са "бисквитките", за които сме в процес на класифициране,
заедно с доставчиците на отделните бисквитки.
Наименование
на Provider
бисквитката/Cookie name

Цел
на Вид/type Валидност/Expiry
бисквитката
/Cookie purpose

_ym_d

bianchi.bg

_ym_metrika_enabled_49551397

bianchi.bg

_ym_retryReqs

google.com

_ym_visorc_49551397

bianchi.bg

cblon

bianchi.bg

cbuid

bianchi.bg

cbuid_meta

bianchi.bg

currency

bianchi.bg

За установяване на
дата на първата
потребителска сесия
на потребителя
Тези "бисквитки" се
използват
за
измерване и анализ
на трафика на сайта.
Yandex
Metrica
проследяваща
бисквитка.
Позволява
функцията
„възпроизвеждането
на сесии“ да работи
правилно
в
процес
на
класифициране
в
процес
на
класифициране
в
процес
на
класифициране
Тези "бисквитки" се
използват, за да
съхраняваме
информация
за
вашите
предпочитания
за
валута
и
да
персонализираме

HTTP

1 година

HTTP

До приключване на
сесията

HTTP

Постоянна*

HTTP

До приключване на
сесията

HTTP

3 дни

HTTP

10 години

HTTP

6 дни

HTTP

29 дни

default

bianchi.bg

jrv

bianchi.bg

metrika_enabled

bianchi.bg



нашия сайт за вас;
в
процес
на
класифициране
Тези "бисквитки" се
използват, за да ви
идентифицираме,
когато посещавате
нашия уебсайт и
докато се движите в
нашия
уебсайт;
помагат
ни
да
определим дали сте
влезли в нашия
уебсайт;
Тези "бисквитки" се
използват
за
измерване и анализ
на трафика на сайта.

HTTP
HTTP

HTTP

До приключване на
сесията
29 дни

До приключване на
сесията

Постоянната бисквитка съществува до изтичане на валидността й- когато е с установен
срок, до изтичане на срока, а ако не е зададена датата на изтичане, тогава автоматично се
използва като "сесийна бисквитка".

ЛИЧНИ ДАННИ ОТ БИСКВИТКИТЕ
Личните данни събрани от бисвкитките се използват единствено и само за осъществяването на
конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.
КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ БИСКВИТКИТЕ
Повечето стандартни браузъри дават възможност да променяте настройките за „бисквитки“.
Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “опции” или “предпочитания” на вашия
браузър. Повече информация относно това как да управлявате бисквитки (включително да как да
ги изтриете) според вида на браузъра, който ползвате, може да намерите на следните линкове:
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies#ie=ie-10
Firefox – https://support.mozilla.org/t5/How-To/Cookies/ta-p/16348
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
iOS – https://support.apple.com/en-us/HT201265
Можете на всеки етап да откажете да приемате бисквитки, като активирате настройката в
браузъра си, която ви позволява да откажете настройката на "бисквитките". Ако обаче изберете
тази настройка, може да не успеете да осъществите достъп до определени части от нашия сайт.

Освен ако не сте настроили настройката на браузъра си така, че да откаже "бисквитките", нашата
система ще издава "бисквитки", когато влезете в нашия сайт. Като продължавате да използвате
нашия сайт, без да активирате браузъра си по начин, който да блокира "бисквитките", приемате
да използвате "бисквитки" на нашия сайт.
Моля да имате предвид, че ограничаването и спирането на бисквитките, може да доведе до
спиране, некоректна работа и ограничаване на функционалности на нашия уеб сайт за Вас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Повече информация за това как „бисквитките“ се използват в интернет пространството може да
намерите тук: www.aboutcookies.org.

