ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)
Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим
тяхното представяне и вашето преживяване. Тази политика обяснява как правим това.
Какво са бисквитки?
Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър
или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на
сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите.
Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина
бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по
този начин.
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним
вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят
нашите сайтове или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще
бъде интересно за вас.
Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро
събират обща информация за това как потребителите достигат до нашите сайтове и ги
използват или какво е тяхното местоположение.
Какви видове бисквитки използва сайтa?
По принцип бисквитките изпълняват 4 различни функции:
1. Важни бисквитки
Някои бисквитки са жизнено важни за функционирането на нашите сайтове. Те ни позволяват
да идентифицираме потребителите, които са регистрирани, както и онези, които са наши
платени абонати. Те гарантират, че тези потребители могат например да коментират под
статиите, както и че платените абонати имат необходимото ниво на достъп до статиите и
секциите в сайтовете. Ако абониран потребител реши да спре тези бисквитки, той няма да има
достъп до съдържанието, достъпно само за абонати.
2. Бисквитки свързани с ефективността на сайта
Използваме други бисквитки, за да анализираме как посетителите използват сайтовете ни и за
да наблюдаваме представянето на нашия сайт. Това ни позволява да ви предложим
преживяване с високо качество, като персонализираме предлаганото съдържание и бързо
идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме
бисквитките, за да проследяваме кои страници са най-популярни. Също така бихме могли да
използваме бисквитките, за да ви покажем статии или услуги, които смятаме, че биха били
интересни за вас в зависимост от това как използвате сайта.
3. Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, като
големината на шрифта и други ваши персонални настройки. Например, бисквитките ви
спестяват време и усилия за вкарването на потребителско име всеки път, когато посетите
страницата ни.
4. Поведенческо таргетирани рекламни бисквитки
Прокомп Експрес и нашите рекламодатели използват бисквитки, за да ви показваме реклами,
които вярваме, че са релевантни на вашите интереси. Например, ако сте чели няколко статии
свързани с автомобили на нашия сайт или на други сайтове, производител на коли може да
предположи, че вие имате интерес към тази тема и да ви покаже своите автомобилни реклами.
Вие можете да видите тези реклами на сайтовете на Прокомп Експрес и на други сайтове,
които посещавате. Но ние не разкриваме самоличността ви на нашите рекламодатели.
Дали някой друг използва бисквитки на сайтовете на Прокомп Експрес?
Рекламодателите понякога използват техни бисквитки, за да ви показват таргетирани реклами.
Например, рекламодателите могат да използват профил базиран на сайтовете, които преди сте
посещавали, за да ви показват по-подходящи реклами, когато посещавате сайтове на Прокомп
Експрес. Вярваме, че е полезно за нашите потребители да виждат реклами, които са насочени
към техните интереси.
Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки,
които влизат в четирите категории, които са споменати по-горе. Например, както много
компании, използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. Също
така, когато споделите статия използвайки бутоните към социалните мрежи (например
Фейсбук) на сайт на Прокомп Експрес, социалната мрежа, която е създала този бутон ще
запамети това ваше действие.
Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара,
следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на
нашите правила и условия и политиката за авторски права.
Как да изключите бисквитките?
Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки.
Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на
вашия браузър.
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да
не работят правилно.
Използва ли Прокомп Експрес бисквитки, които съдържат личните ми данни?
Не, бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.
Повече информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична
на: www.allaboutcookies.org.

