ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ
В сила от 25.05.2018г.
I.
ВЪВЕДЕНИЕ
За да осигурим най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате
нашите интернет страници http://www.morcentre.com/ и http://www.captain-test-bg.com/,
събираме информация и данни, чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Събирането на
„бисквитки“ ни позволява да подобрим услугите си, да Ви осигурим персонализирано
преживяване и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите.
Регламент (ЕС) 2016/679, както и нашето желание за пълна прозрачност, налагат да
опишем начина, по който използваме тези технологии, като чрез тази Политика относно
бисквитките улесняваме Вашия избор по отношение на тяхната употреба.
Тази политика е част от Политиката за защита на личните данни на „МОРЯШКИ
ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД и Ви съветваме да я прочетете внимателно и в случай, че имате
въпроси, Ви препоръчваме да осъществите контакт с нас по удобен за Вас начин.
Контактна информация:
Наименование:
„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР-РУСЕ“ЕООД
Адрес на управление:
гр. Русе, ул. Момчил войвода 9
Адрес офис:
гр. Русе, ул. Бистрица 4
Телефон:
0878 867 114
Интернет адреси:
http://www.morcentre.com/
http://www.captain-test-bg.com/
e-mail:
mor_centre@abv.bg
Вие имате право да приемете или деактивирате използването на „бисквитки“ (cookies).
II.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“ И КАК РАБОТЯТ?
„Бисквитките“ са файлове с информация, включващи неограничено текстово
съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата
със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът
да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името
на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на
потребителя, и уникален номер.
III.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ
„Бисквитките“ се използват за адаптиране съдържанието на уеб сайтa към
предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уеб
сайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да
разберем как потребителят работи с уеб сайтовете, което помага за подобряването на тяхната
структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска
информация.
IV.
ВИДОВЕ БИСКВИТКИ И БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАНИ НА НАШТИЕ
САЙТОВЕ
1.
Видове „бисквитки“:
A.
Според необходимостта на услугата:
необходими – те са необходими за правилното функциониране на сайта или за
дадена функционалност, която потребителят желае да използва;
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функционални – те са важни за изпълнението на услугата защото служат за
подобряване на функционалността на услугата и са предназначени да осигурят високо ниво на
функционалност на услугата и са много важни за функции на услугата. Тяхното заключване
ще доведе до неправилното функциониране на някои процеси;
бизнес – спомагат за изпълнението на бизнес процесите на сайта. Блокирането
им няма да попречи на пълната функционалност на сайта. То може да доведе до понижено
ниво на обслужване или поддръжка. Тази категория включва например „бисквитките“ при
провеждането на различни маркетинг кампании.
B.
Според времето, за което „бисквитките“ ще бъдат запазени в
устройството на потребителя:
временни – това са „бисквитките“, поставени по време на престоя в сайта
(сесията). Те се заличават, когато сесията е прекратена;
постоянни – остават в устройството на потребителя за определен период или без
срок на изтичане.
C.
Според произхода – администраторът, който управлява „бисквитките“:
„бисквитки“ от сайта – поставени директно от собственика на сайта;
външни „бисквитки“ – поставени от трети страни, със съгласието на
собственика на сайта.
Забележка: „Бисквитките“ може да се активират от сървърите на партньор от друго
място – друга държава или дори различна правна система. Те може да имат други стандартни
политики за „бисквитките“, различни от упоменатите в този документ.
D.
Според преследваната цел:
конфигуриране на услугите – използват настройките, функциите и други услуги
на сайта;
безопасност и надеждност на услугата – осигуряват възможности за проверка
на автентичността и оптимизират производителността на сайта;
заверка – предоставят информация, когато потребителят е извън линия (офлайн),
така че сайтът да може да запази съответната информация и функции;
сесия състояние – записват информацията за това как потребителят използва
сайта. Те могат да включват най-посещаваните страници или съобщения за грешки, които се
появяват на някои страници. „Бисквитките“ се използват за съхранение на т.нар. „състояние
на сесията“, за да помогнат за подобряване на услугата и повишаване на комфорта на
сърфиране;
процеси – позволяват гладкото функциониране на сайта и неговите функции;
реклама – позволяват показването на реклами и съобщения извън платформата
на други сайтове, които са по-интересни за потребителите, за да може съдържанието на
платформата да е максимално полезно;
местоположение – позволяват персонализиране на информацията, показвана за
местоположението на потребителя;
анализ и изследвания, одит на аудиторията – позволява на собственика на сайта
да разбере по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да
подобри и развие продукта и услугите. Обикновено собственикът на сайта или изследващата
компания събира анонимна информация и данни за тенденциите на процеса, без да се
идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни.
2.
Какви видове „бисквитки“ използваме на нашите сайтове:
http://www.morcentre.com/ и http://www.captain-test-bg.com/?
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Ние използваме два вида „бисквитки“ - „сесия“ и „фиксирана“. „Бисквитките сесия“ са
временни файлове, които са на Вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или не
деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). „Бисквитките
фиксирани“ („fixed“) се пазят за срока, посочен в параметрите на „бисквитките“ или докато не
бъдат отстранени ръчно от потребителя.
V.
БИСКВИТКИТЕ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани
единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия
потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от
неоторизирани лица.
VI.
ЦЕЛИ
„МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД използва „бисквитки“, за да се адаптира
съдържанието на уеб страниците към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на
използването на уебсайтовете. Чрез тях създаваме и анонимна статистика (относно
поведението на потребителя в сайтовете) с цел подобряване структурата и съдържанието на
сайтовете. Целта е „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ“ ЕООД да предоставя оптимални
резултати лично за Вас.
VII. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Информацията се запазва в зависимост от типа „бисквитки“:
1.
„бисквитки сесия“ - докато не излезете от уебсайта или не деактивирате
софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър);
2.
„бисквитки фиксирани“ - пазят за срока, посочен в параметрите на
„бисквитките“ (от два месеца до няколко години) или докато не бъдат отстранени ръчно от
потребителя.
VIII. УПРАВЛЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ
Ако не искате да разрешавате „бисквитките“ изобщо или искате да използвате само
определени „бисквитки“, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате
настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме
„бисквитки“, както и за да триете вече приети „бисквитки“. Менюто на раздел „Помощ“ на
браузъра Ви или уеб сайтът http://www.allaboutcookies.org/ съдържат подробна информация за
процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.
Забележка: Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени „бисквитки“ може
да бъде ограничен достъпът ви до някои функции и части от съдържание в
http://www.morcentre.com/ и http://www.captain-test-bg.com/.
За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашите уеб сайтове, използвайте
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ако искате да се откажете от „бисквитки“ на трети страни във връзка с реклами,
базирани на интересите Ви, посетете на http://www.youronlinechoices.eu/bg/.
IX.
ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ
Тази Политика относно бисквитките може да бъде актуализирана по всяко време в
бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на нашите сайтове
http://www.morcentre.com/ и http://www.captain-test-bg.com/ с нова дата Последна промяна в
горната част и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително
периодично да проверявате, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.
Последна промяна 23.05.2018год.
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