
Политика за използване на „Бисквитките“ 
Използване на собствени бисквитки 

За да направим посещението на нашия уебсайт атрактивно и да дадем 
възможност за използването на определени функции, в различни страници ние 
използваме така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които 
се съхраняват на Вашето устройство. Някои от използваните от нас бисквитки 
се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като го затворите (така 
наречените бисквитки за сесия). Други бисквитки остават на Вашето устройство 
и позволяват на нас или на нашите партньорски компании да разпознаваме 
Вашия браузър при следващото Ви посещение (така наречените постоянни 
бисквитки). Посредством бисквитките не може нито да се получи достъп до 
други файлове на компютъра Ви, нито да се научи имейл адреса Ви. Правното 
основание за обработка на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 
параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. 

Бисквитките се запаметяват на Вашето устройство и Вие можете изцяло да 
контролирате тяхното използване. Чрез промяна в настройките на интернет 
браузъра можете да деактивирате или ограничите прилагането на бисквитки. 
Запаметените вече бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това 
може да става и автоматично. Ако бисквитките бъдат деактивирани за нашия 
уебсайт, може да не бъдете в състояние да използвате всички функции в 
пълния им обхват. 

Контрол на бисквитите в браузъра 

Ако впоследствие не искате да събираме и анализираме информация относно 
Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това. 

 За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставя 
съответния маркер в положение Off. Тази бисквитка служи единствено за 
регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически 
причини бисквитките могат да се използват само за браузъра, от който са 
зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или 
устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор. 

Предаване на личните данни на трети лица 

Ние използваме MailChimp като наша автоматизирана маркетинг платформа. 
Давайки съгласието си тази информация да бъде препратена на MailChimp за 
обработване в съответствие с Правилата за поверителност на MailChimp. Към 
днешна дата The Rocket Science Group LLC е организацията, която притежава 
платформата за управление на имейл кампании, която използваме. Тя е 
базирана в САЩ. Това означава, че Вашите лични данни се съхраняват и 
обработват на сървъри на платформата, които се намират на територията на 
САЩ, която се приема от ЕС като държава, която гарантира адекватна степен 
на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ, 
включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и 
САЩ. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигурява 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active


защита на личните Ви данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания на 
европейското законодателство. 

 Уеб анализ с Google Analytics 

Този уебсайт използва Google Analytics - услуга за уеб анализ на Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google 
Analytics използва т.нар. бисквитки, т.е. текстови файлове, запаметявани на 
Вашия компютър, за да се позволи анализ на Вашето използването на 
уебсайта. Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на 
този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се 
съхранява там. 

Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. 
Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други 
държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо 
пространство, Вашият събран от бисквитките на Google-Analytics IP адрес ще 
бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни 
случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще 
бъде отрязан там. Google използва тази информация, за да оценява Вашето 
използване на уебсайта, да изготвя доклади за дейности на уебсайта и да 
предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с 
използването на уебсайта и Интернет. IP адресът, изпращан от Вашия браузър 
в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите данни от Google. 

Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка 
в софтуера на Вашия браузър; моля, имайте предвид, че в този случай може да 
не бъдете в състояние да използвате всички функции, предлагани от този 
уебсайт. Можете да предотвратите събирането и обработването на данните, 
получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта 
(включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър 
от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще 
намерите на www.google.com/analytics/terms/de.html или 
на www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки 
е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. 

 Социални мрежи и социални плъгини 

Чрез нашите страници в социалните мрежи Ви предлагаме обстойно 
персонално съдействие. Ако ни изпратите запитване през една от тези 
социални мрежи, ние го препращаме към компетентния отдел. Данните се 
използват само за отговор на запитването Ви и не се препращат на трети 
страни. Правното основание за обработката на лични данни в рамките на 
обработка на запитването Ви е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. За да 
можете да осъществите контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имате 
регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях, 
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обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида, обхвата 
и обработката на тези данни. 

 Използване на Facebook плъгини 

Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа 
Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е 
Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 
Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA („Facebook"). Информация за плъгините на Facebook и как 
изглеждат те, можете да видите 
тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins. 

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв 
плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на 
Facebook. Плъгините предават тяхното съдържание от Facebook директно на 
Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране 
Facebook получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната 
страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил във Facebook или ако 
точно в момента не сте вписани във Facebook. Тази информация (включително 
Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър директно на сървър на 
Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте вписани във Facebook, Facebook 
може да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт директно с Вашия 
профил във Facebook. Когато взаимодействате с плъгини, например напишете 
коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook 
и се съхранява там. Освен това информацията се публикува във Вашия 
профил във Facebook и се показва на Вашите приятели във Facebook. 
Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме 
сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното 
използване от Facebook. Информация относно целта и обхвата на това 
събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от 
Facebook, както и за съответните Ви права и възможности за настройка за 
защита на личната Ви сфера, можете да намерите в указанията за защита на 
данните на Facebook: https://facebook.com/policy.php. 

Ако не желаете Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни 
директно с Вашия Facebook профил, преди да посетите нашия уебсайт Вие 
трябва да излезете от Facebook. Можете напълно да предотвратите 
зареждането на Facebook плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с 
„Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/). 

Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното 
основание за тяхната обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. 

 Използване на YouTube плъгини 

Нашия уебсайт използва социалните плъгини (плъгини) на YouTube. Тази 
услуга е собственост на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA („Google").  
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Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв 
плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на 
Google. Плъгините предават тяхното съдържание от Google директно на Вашия 
браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Google 
получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната страница от 
нашия уебсайт, дори и ако нямате акаунт в YouTube или ако точно в момента 
не сте вписани в YouTube. Тази информация (включително Вашият ІР адрес) се 
предава от Вашия браузър директно на сървър на Google в САЩ и се 
съхранява там. 

Ако сте вписани YouTube, Google може да свърже посещението на нашия 
уебсайт директно с Вашия акаунт. Обръщаме внимание, че като доставчик на 
уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, 
както и за тяхното използване от Google. Информация относно целта и обхвата 
на това събиране на данни и по-нататъшната обработка и използване на тези 
данни от Google, както и за съответните Ви права и възможности за настройка 
за защита на личната Ви сфера, можете да намерите в указанията за защита на 
данните на Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

Ако не желаете Google да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни 
директно с Вашия акаунт в YouTube, преди да посетите нашия уебсайт трябва 
да излезете от YouTube. Можете напълно да предотвратите зареждането на 
Google плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с блокиране на скриптове 
„NoScript" (http://noscript.net/). 

Правното основание за обработката на лични данни при използване на плъгини 
е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR. 

 Използване на Twitter плъгини 

Нашия уебсайт използва социалните плъгини (плъгини) на микроблогинг 
услугата Twitter, чиито собственик е Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, USA („Twitter"). Информация за Twitter плъгините и как 
изглеждат те, ще намерите тук: https://twitter.com/about/resources/buttons. 

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв 
плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Twitter. 
Плъгините предават тяхното съдържание от Twitter директно на Вашия браузър 
и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Twitter получава 
информация, че Вашият браузър е извикал съответната страница от нашия 
уебсайт, дори и ако нямате профил в Twitter или ако точно в момента не сте 
вписани в Twitter. Тази информация (включително Вашият ІР адрес) се предава 
от Вашия браузър директно на сървър на Twitter в САЩ и се съхранява там. 

Ако сте вписани в Twitter, то Twitter може да свърже Вашето посещение на 
нашия уебсайт директно с Вашия акаунт в Twitter. Освен това информацията се 
публикува във Вашия акаунт в Twitter и там се показва на Вашите контакти. 
Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме 
сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното 
използване от Twitter. Информация относно целта и обхвата на това събиране 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
http://noscript.net/
https://twitter.com/about/resources/buttons


на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Twitter, 
както и за съответните Ви права и възможности за настройка за защита на 
личната Ви сфера, можете да намерите в политиката за поверителност на 
Twitter: https://twitter.com/privacy. 

Ако не желаете Twitter да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни 
директно с Вашия акаунт в Twitter, преди да посетите нашия уебсайт трябва да 
излезете от Twitter. Можете напълно да предотвратите зареждането на Twitter 
плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с блокиране на скриптове 
„NoScript" (http://noscript.net/). 

Правно основание за обработката на лични данни при използване на плъгини е 
чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR. 

Използване на Instagram плъгини 

Нашия уебсайт използва така наречените социални плъгини (плъгини) на 
Instagram, чиито собственик е Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, USA („Instagram“). Плъгините са обозначени с лого на Instagram напр. 
във формата на „камера Instagram“. Информация за Instagram плъгините и как 
изглеждат те, ще намерите 
тук: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges 

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв 
плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на 
Instagram. Плъгините предават тяхното съдържание от Instagram директно на 
Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране 
Instagram получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната 
страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил в Instagram или ако 
точно в момента не сте вписани в Instagram. Тази информация (включително 
Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър директно на сървър на 
Instagram в САЩ и се съхранява там. 

Ако сте вписани в Instagram, то Instagram може да свърже посещението на 
нашия уебсайт директно с Вашия акаунт в Instagram. Когато взаимодействате с 
плъгини, например задействате бутон „Instagram“, тази информация също се 
предава директно на сървър на Instagram и се запаметява там. Освен това 
информацията се публикува във Вашия акаунт в Instagram и там се показва на 
Вашите контакти. 

Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-
нататъшната обработка и използване на тези данни от Instagram, както и за 
съответните Ви права и възможности за настройка за защита на личната Ви 
сфера, можете да намерите в политиката за поверителност на 
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/ 

Ако не желаете Instagram да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни 
директно с Вашия акаунт в Instagram, преди да посетите нашия уебсайт Вие 
трябва да излезете от Instagram. Вие можете напълно да предотвратите 
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зареждането на Instagram плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с 
блокиране на скриптове „NoScript" (http://noscript.net/). 

Правно основание за обработката на лични данни при използване на плъгини е 
чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR. 
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