Политика за използване на бисквитки и други подобни технологии

1.

Политика за използване на бисквитки и други подобни технологии

Тази политика се отнася до “бисквитките” и други подобни технологии, използвани в
уеб сайтове и приложенията, управлявани от „МАРИВЕЛ КОМЕРС“ EООД, със ООД, със
седалище и адрес на управление гр. София 1505, район Слатина, ул. Живко Николов №
29, ет. 2, ап. 5, с ЕИК 205139212 (наричано по-нататък МК).
За да работи този сайт както трябва, понякога поставяме на вашето устройство малки
файлове с данни, наричани бисквитки.
2.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или
мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да
запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език,
размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да
не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от
една страница към друга.

3.

За какво се използват бисквитките?

Тези файлове правят възможно, като цяло, разпознаването на терминала на потребителя
и представянето на съдържанието по начин, който е от значение, адаптирано към
предпочитанията на потребителя. Бисквитките гарантират, че потребителите ще си
прекарат добре и подпомагат усилията на МК да предоставя услуги, които са възможно
най-добре пригодени към потребители, например относно предпочитанията за онлайн
поверителност, кошницата с покупки или подходящи реклами. Също така, те се
използват при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, които ни
помагат да разберем как потребителите се възползват от нашите интернет страници,
което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието, без да идентифицираме
всеки отделен потребител.

4.

Какви бисквитки използваме?

Ние използваме два вида бисквитки: сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки са
временни файлове, които остават в терминал до завършването на потребителската
сесия или затваряне на приложението. Постоянните бисквитки остават на терминала на
потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се
изтрият ръчно от потребителя.
Нашият сайт използват бисквитки, които не са абсолютно необходими, за да може
уебсайтът да работи, но го правят по-удобен за използване. Можете да изтриете или
блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта и
електронният магазин да не работят както трябва. Бисквитките се използват за
запаметяване на:

•

•

•

вашите настройки за показване, като например език за навигация,
контраст, размер на шрифта, използвано устройство, предпочитания за
резултатите от търсенето и за уведомленията;
вашето последно посещение на уебсайта (за статистически цели) и
последните три страници, които сте посетили (за улеснение на нашето
бюро за помощ, в случай че изпратите заявка);
информация дали сте приели или не използването на бисквитки на този
сайт.

Освен това някои от вградените на нашите страници видеоклипове също използват
бисквитки, за да събират анонимно статистика за това как сте стигнали до съответната
страница и кои видеоклипове сте гледали.
5.

Как се използват бисквитките от този сайт?

Посещение на този сайт може да оставят следните типове бисквитки:
•

Бисквитките са строго необходими за работата на сайта

•

Бисквитки за анализ

•

Бисквитки за реклама.

6. Лични данни
Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на
самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се
използват за цели, различни от посочените тук. Има обаче ситуации, когато личните
данни могат да бъдат събирани чрез използването на бисквитки за улесняване на някои
функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е
пригодено за неговите предпочитания. Тези данни са шифровани по начин, който прави
невъзможен неоторизирания достъп до тях.

7. Бисквитки на трети страни
Бисквитки на трети страни до потребителите , които използваме в нашия уебсайт са:
•
•
•
•

Facebook Pixel – бисквитки за реклама и анализ,
Google Analytics - бисквитки за реклама и анализ,
Google Tag Manager - бисквитки за анализ,
Whitebox - бисквитки за анализ.

8. Как да контролирате бисквитките
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитките както желаете. Можете да
изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашето устройство, а също така
можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче,
може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато
посещавате сайта и електрониня магазин, а освен това е възможно някои услуги и
функции да не работят.

9. Отказ от използването на бисквитки
Лесно можете да приемете или откажете използването на бисквитки на този сайт, като
щракнете върху една от следните връзки:

•
•
•

Приемам бисквитките
Отказвам бисквитките (освен тази, която запаметява настоящия избор)
Отказвам бисквитките (*) (в този случай ще виждате банера ни за
бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт)

10. Блокиране на бисквитки
Ако искате да блокирате бисквитките, някои функции на електронния магазин могат
бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при
използването му. Например, блокирането на бисквитките може да Ви попречи да:
•
•

купувате онлайн
да се идентифицирате при влизане във Вашия потребителски профил

