ПОЛИТИКА
за използване на Бисквитки на интернет страницата www.arkana.bg, поддържана
от „Сийуайнс Спирит“ АД
Ние се ангажираме да защитаваме неприкосновеността на Вашите лични данни,
включително в хода на използването на нашия уебсайт. В настоящия документ са описани
Вашите права, свързани със защита на личните данни, които обработваме при
прилагането на специализирани уеб технологии за съхранение и достъп до данни,
съхранени на крайното Ви устройство.
Този уебсайт – www.arkana.bg, използва бисквитки (cookies) и други подобни технологии,
за да се гарантира безпроблемното му функциониране, както и за да се допринесе за
удобството на потребителя при ползването на сайта.
Какво представляват Бисквитките?
Общ преглед
Бисквитките представляват текстови файлове, които съдържат определена информация.
Когато посетите нашия уеб сайт, бисквитките се запаметяват на Вашето устройство
(компютър, таблет, мобилен телефон), като някои от видовете бисквитки се изтриват
автоматично при затварянето на уебсайта. Други видове бисквитки остават запаметени на
Вашето устройство и се изпращат обратно на нашия уебсайт при всяко следващо
посещение или се изпращат към друг уебсайт, който ги разпознава и използва.
Бисквитките ни позволяват да Ви разпознаем когато посетите нашия уебсайт, което ни
дава възможност да персонализирате използването.
Бисквитките осъществяват редица задачи, като например позволяват да управлявате
страниците ефективно, да запаметите паролата си за ползване при следващо посещение.
Бисквитките се използват и за персонализиране на рекламите, които виждате докато
сърфирате.
Видове бисквитки
Бисквитки се делят на два основни вида според времетраенето на тяхното съхраняване на
Вашето устройство. На база на този критерий различаваме т.нар. сесийни (session) или
постоянни (persistent) бисквитки (cookies).
Сесийните бисквитки се съхраняват на Вашето устройство само докато използваният
браузър остава отворен и се изтриват автоматично с неговото затваряне.
Постоянните бисквитки са тези, които остават съхранени, съответно се достъпват при
всяко следващо посещение на уебсайта, в рамките на предварително определен период,
който може да бъде няколко секунди или пък да трае дни, месеци или дори години.
Нашите постоянни бисквитки остават запаметени на Вашето крайно устройство в срок от
30 дни.
Според това дали бисквитките се поставят от нас или от други организации с наше
позволение, делим бисквитките на бисквитки на сайта (first party cookies) и такива на трети
страни (third party cookies). Бисквитките на трети страни обикновено не допринасят за
функционирането на сайта, а са предназначени към извличане на информация за вашето
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сърфиране, предпочитания и т.н. Постоянните бисквитки на трети страни могат да се
съхраняват и за по-дълъг от горепосочения срок от 30 дни.
Бисквитките често се делят на видове и според тяхното предназначение. Това деление е от
значение за нас и за Вас, защото според него се определя това дали е необходимо да
получим Вашето съгласие за запаметяване, съответно за последващо достъпване на
информацията от бисквитката.
Кога е необходимо Вашето съгласие за използването на бисквитки? Как можете да
го дадете или оттеглите?
Тук ще намерите информация за вашите права във връзка с бисквитките и как можете да
ги управлявате според Вашите предпочитания.
Съгласно действащото законодателство, винаги когато Ние, чрез уебсайта, искаме да
запаметим бисквитки на Вашето устройство, то Вие първо трябва да предоставите Вашето
съгласие за това. За да можете да прецените дали да разрешите ползването на дадена
бисквитка, ние Ви предоставяме ясна и изчерпателна информация относно всяка
бисквитка и целите, за които се използва.
От правилото, че е нужно съгласие има изключение. То се отнася до така наречените
необходими бисквитки, за които ще намерите информация по-долу.
Вие можете да промените Вашите настройки относно бисквитките по всяко време, чрез
нашата страница за Настройки на бисквитките.
Използването на бисквитки може да бъде контролирано и чрез настройките на Вашия
браузър.
Какви видове Бисквитки използваме ние?
Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)
Това са бисквитки, които са нужни за нормалното опериране на сайта. Тъй като са
съществени за функционирането му, те не могат да бъдат деактивирани чрез нашата
страница за Настройки на бисквитките.
Тези бисквитки спомагат за самото предаване на информация с оглед ползването на
интернет или се запаметяват в отговор на извършени от Вас действия в хода на
сърфирането, чрез които се заявява някакъв вид услуга или функционалност, като
например задаване на предпочитания за поверителност, запаметяване на информация при
попълване на формуляри, регистрационни данни и други подобни.
Именно за използването на тези бисквитки не се нуждаем от предоставянето на Вашето
предварително съгласие. Ако все пак не желаете тези бисквитки да се запаметяват на
Вашите устройства, можете да настроите използвания браузър така, че да ги блокира. Това
обаче ще доведе до невъзможност да ползвате някои части или функционалности на
нашия уебсайт.
Бисквитки за ефективност (Performance cookies)
Това са бисквитки, които позволяват да преброяване на посещенията и източниците на
трафик, така че да се анализира информация с цел подобряване на ефективността на
функционирането на нашия сайт. Чрез тези бисквитки ние можем да разберем кои
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страници са най-малко популярни и да видим как посетителите навигират през отделните
страници на сайта.
Събраната чрез този вид бисквитки информация се използва за създаване на обобщена
информация за посещаемостта и функционирането на сайта.
За да използваме тези бисквитки, ние се нуждаем от Вашето предварително съгласие. Ако
не разрешите тяхното използване, ние няма да знаем кога сте посетили нашия сайт и няма
да можем да следим ефективността му.
Ако сте дали съгласието си, но промените решението си, може да деактивирате тези
бисквитки по всяко време в нашата страница за Настройки на бисквитките.
Рекламни бисквитки (Advertising Cookies)
Това са бисквитки, които обикновено се задават чрез нашия сайт от нашите рекламни
партньори, т.е. това са бисквитки на трети страни. Те се използват от тези компании, за да
се изгради профил на вашите интереси и предпочитания. Тяхната цел е да ви бъдат
показвани подходящи реклами, когато посещавате други сайтове, т.е. съответният
рекламен партньор ще отчете, че сте посетили нашия сайт и в по-късен момент може да ви
препоръча нашите или сходни продукти.
Ако не разрешите ползването им, ще получавате рекламни предложения, които няма да
отговарят на вашите търсения и предпочитания.
Ако сте дали съгласието си, но промените решението си, може да деактивирате тези
бисквитки по всяко време в нашата страница за Настройки на бисквитките.
Бисквитки за социалните мрежи (Social Media Cookies)
Тези бисквитки биват зададени от социално-медийните инструменти, които сме добавили
към уебсайта за да позволим да споделяте нашето съдържание с Вашите приятели в
социалните мрежи. Те проследяват браузъра през другите уебсайтове и изграждат профил
на Вашите интереси. Това, от своя страна, влияе на съдържанието и съобщенията, които
виждате на други сайтове, които обикновено посещавате.
Ако не разрешите ползването им, може да нямате достъп да видите и/или да ползвате
въпросните инструменти за споделяне.

Подробна информация за това как организациите използват „бисквитки“ можете
да намерите на: www.allaboutcookies.org.
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