
 

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ 

„Бисквитките“ са пакети от информация с много малък размер, които се съхраняват на Вашето 

устройство – компютър, таблет или мобилен телефон след като посетите уебсайт. Ние 

използваме „бисквитките“, за да направим уебсайта и услугите си по-полезни за Вас и Ви 

препоръчваме да не изключвате „бисквитките“ си. Ако все пак желаете да изключите 

„бисквитките“, моля вижте как да го направите по-долу на тази страница. 

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изпращат от нашия сайт, приложения или 

услуги и се съхраняват на Вашето устройство. Ние може да ги използваме, за да Ви 

предоставим по-персонализирана услуга и да направим нашият уебсайт, приложение или 

услуги по-релевантни за Вас. 

Нашите „бисквитки“ могат да бъдат сесийни бисквитки (временни „бисквитки“, които 

„различават“ и „проследяват“ действията на посетителите в рамките на използването на 

уебсайта ни и се изтриват, когато затворите браузъра си или прекратите сесията си) и 

постоянни „бисквитки“ („бисквитки“, които позволяват на нашият уебсайт, приложение или 

услуга да Ви „запомни“ и да запомни предпочитаните Ви настройки на сайта ни и, които ще 

останат на устройството Ви след като затворите браузъра си или напуснете сесията си). 

Ние използваме следните типове „бисквитки“: 

Строго необходими бисквитки 

Тези „бисквитки“ са необходими на нашите уебстраница, приложение или услуги, за да 

функционират правилно. Например, те осигуряват достъп до страници с ограничен достъп или 

за да запомнят съдържанието на количката докато разглеждате други страници на уебсайта ни. 

„Бисквитки“ за ефективност и технологии за анализ 

Тези „бисквитки“ събират информация как посетителите и потребителите използват уебсайта, 

приложението и услугите ни, например кои функционалности използват най-често и дали се 

сблъскат със съобщение за грешка от секции на уебсайта, приложенията или услугите ни. Тези 

„бисквитки“ не събират информация, която идентифицира потребителите и посетителите на 

уебсайта ни. Информацията е агрегирана и поради това анонимна. Използваме тези 

„бисквитки“ само, за да подобрим функционирането на уебсайта, приложението или услугите 

ни. 



 

 

Функционални „бисквитки“ 

Тези „бисквитки“ позволяват на нашите уебсайт, приложение или услуги да запомнят Вашия 

избор (като потребителско име, език или регион) и да предоставят подобрени, по-

персонализирани функции. Тези „бисквитки“ също така може да бъдат използвани, за да 

запомнят промени на размер на текста, шрифт, и други къстамизации на изгледа на 

уебстраницата, които сте направили. Те също така може да Ви предоставят услуги, които сте 

заявили. Информацията от тези „бисквитки“ е анонимна и те не могат да проследят дейността 

Ви на други уебсайтове. 

„Бисквитки“ за таргетиране и/или реклама 

Тези „бисквитки“ се използват, за да Ви предоставят по-релевантни реклами спрямо Вашите 

интереси. Също така те се употребяват, за да ограничат броят пъти, в които виждате дадена 

реклама и да спомогнат за измерване ефективността от рекламните кампании. Те обикновено 

са сложени от рекламни мрежи с позволението на оператора на уебсайта. Те запомнят, че Вие 

сте посетили уебсайта ни и тази информация се споделя с други организации като рекламни 

мрежи. Много често този тип „бисквитки“ са свързани с функционалността на сайтове, 

предоставени от други организации. 

Уеб указатели (web beacons), пикселни маркери и други разпознаващи технологии 

Ние може да използваме също така и „бисквитки“ и подобен софтуеър, познат като уеб 

указатели (web beacons), за да броим потребители, които са посетили уебсайта ни след като са 

кликнали на линк от една от нашите реклами на друг уебсайт или на имейл, и да събираме 

информация за всяка покупка на стока или услуга. Тези уеб указатели събират ограничена 

информация, която не идентифицира конкретно индивидуални потребители. Не е възможно да 

откажете използването на уеб указателите. Въпреки това, тъй като те са използвани съвместно 

с „бисквитки“, може да ги изключите ефективно като ограничите или блокирате „бисквитките“ в 

настройките на браузъра си. 

IP адреси данни за трафика 

Ние съхраняваме данни за трафика, които автоматично се регистрират от нашите сървъри, 

като Internet Protocol (IP) адрес, информация за устройството, уебсайтът, който посещавате 

след напускане на нашия. Също така може да събираме статистически данни за сайтове, 

приложения или услуги като темпове на достъп, показвания на страници, достъп до страници. 

Ние не можем да идентифицираме индивидуален потребител от тези данни за трафика или 

статистика на сайта. 



 

 

Как да изключите „бисквитките“ 

Вие може да настроите браузъра си да ограничи или блокира „бисквитки“, което може да се 

отрази на възможността Ви за достъп до определени части от уебсайта, приложението или 

услугите. За повече информация и инструкции как да настроите браузъра Ви да приема, 

изтрива или отказва „бисквитки“ може да посетите уебсайт: www.allaboutcookies.org. 

Ако имате други въпроси относно как използваме данните Ви, правата Ви спрямо националното 

законодателство, как да промените данните, които съхраняваме за Вас или да получите копие 

от личните данни, които имаме за Вас, може да се свържете с нас на 

имейл: data.protection@nbs-maritime.com. 

Тази информация може да бъде актуализирана от време на време. Най-актуалната версия 

винаги ще е публикувана на: https://www.nbs-maritime.com/. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
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