Политика за „бисквитките“ на сайта:
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхрани или извлече информация във Вашия браузър, найчесто под формата на бисквитки. „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на
Вашия компютър или мобилното устройство. Тази информация може да се отнася до Вас, Вашите
предпочитания, Вашето устройство или да бъде използвана с цел сайтът да работи съгласно Вашите
очаквания. Обикновено информацията не Ви идентифицира директно, но може да Ви предостави поперсонализирано функциониране. Можете да изберете да не разрешите някои видове бисквитки. Трябва
обаче да имате предвид, че блокирането на някои видове бисквитки може да има ефект върху работата
Ви със сайта и върху услугите, които сме в състояние да предложим.

Както повечето сайтове, сайтът събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP,
кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows,
iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме
IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е
необходимо в изпълнение на закона.
На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за
събиране на статистически данни с цел извършване на анализ. Използваните бисквитки служат за
разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки,
съхраняване
източника
на
трафик
и
начина,
по
който
е
достигнат
сайта.
Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки,
така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от
функционалността на някои от услугите в нашия сайт.
В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и
политика за сигурност, над които ние нямаме контрол. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите
за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.
„Бисквитките“, които ние използваме се разделят най-общо на две групи – строго необходими и
незадължителни бисквитки.
Строго необходими бисквитки: Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не
могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено те се задават само в отговор на извършени от
Вас действия, които представляват искане за услуги, като например задаване на предпочитания за
поверителност, влизане или попълване на формуляри. Можете да настроите браузъра си да блокира или
да Ви предупреди за тези бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта може да не работят. Строго
необходимите бисквитки включват:
Сесийни бисквитки

-

WordPress не може да функционира без тях.

wordpress_[hash] – Използва се, за да съхранява данните за удостоверяване при влизане. Данните за
удостоверяване включват потребителското име и двойното хеширано копие на паролата.
wordpress_logged_in_[hash] – Използва се, за да посочи кога сте влезли и кой сте. Гарантира, че
входът е безопасен и никой не може да получи достъп до данните чрез бисквитка.
wordpress_test_cookie – Използва се, за да провери, дали останалите „бисквитки „ са активизирани в
браузера, за да осигурят подходящо персонализирано съдържание.
wp-settings-{time}-[UID] – Използва се, за да персонализира изгледа на уебсайта и
администраторския интерфейс.
Част от сесийните бисквитки са front-end cookies, с помощта на които се направи проверка, дали
потребителя не е логнат. Такива са бисквитките:
wordpress_logged_in_[hash]
wordpress_test_cookie
wp-settings-{time}-[UID]
Бисквитки на коментари - ‘строго необходими’ бисквитки към постовете на страницата.
WordPress задава бисквитки на устройството на потребителите, когато оставят коментар на уебсайта,
който е създаден в WordPress. Бисквитките се използват за запомняне на потребителите, така че
стойностите автоматично да се попълват в съответните полета и потребителят не трябва да въвежда
своите данни всеки път, когато иска да остави коментар. По-долу са изброени бисквитките, зададени за
коментари.
comment_author_[hash] – зададена е да запомни името в полето на формуляра за коментар;

comment_author_email_[hash]- зададена е да запомни имейла в полето на формуляра за коментар;
comment_author_url_[hash] – зададена е да запомни URL в полето на формуляра за коментар;
Това са постоянни „бисквитки“ и се задават за около година.
Незадължителни „бисквитки“ за ефективност:
Тези бисквитки ни позволяват да преброим посещенията и източниците на трафик, за да можем да
преценим и подобрим ефективността на нашия сайт. Те ни помагат да разберем кои страници са найпопулярни и да видим как посетителите навигират в рамките на сайта. Цялата информация, която тези
бисквитки събират, е обобщена и следователно анонимна. Ако не разрешите тези бисквитки, няма да
знаем кога сте посетили нашия сайт.
_ga
- 2 years – Използва се за разграничаване на потребителите;
_gid
- 24 hours - Използва се за разграничаване на потребителите;
_gat/_dc_gtm_<property-id> - 1 minute – Използва се за намаляване на скоростта на заявката.

