ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
(cookies)
Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт- https://www.laboratoria.bg, и тази
Политика обяснява как правим това. Нашата Политика за използване на бисквитки
(cookies) съдържа видовете бисквитки, които използваме, тяхната цел и какъв може
да бъде Вашият избор по отношение на тяхната употреба.

Какво представлява бисквитката (cookie)?
Бисквитките (cookies), известни още като tracking cookies, browser cookies и HTTP
cookies, са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство
(компютър, мобилен телефон, таблет и други) при посещението Ви на дадена
страница в Интернет. Текстовият файл представлява кодиран пакет информация,
изпратен от уебсървър към Интернет браузъра Ви, а след това връщан от браузъра
всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Поради своята същност
бисквитите не са опасни за Вашата сигурност онлайн – те не са нито шпионски
софтуер (spyware), нито вируси. Бисквитките са от съществено значение, защото
осигуряват възможност на потребителите да използват нашия уебсайт, а също
подпомагат достъпа до предоставяните от нас електронни услуги. Бисквитките ни
помагат да разберем как потребителите използват уебсайта, кои страници са найпопулярни, за да можем да предложим по-добро обслужване.

Какви видове бисквитки използваме
Бисквитките могат да бъдат „бисквитки на първа страна“(бисквитки, чийто източник е
сайтът, който посещавате) и бисквитки на трета страна (бисквитки, чийто източник е
друг сайт).
Бисквитки на първа страна или основни бисквитки
Тези бисквитки са от съществено значение, за да могат посетителите на сайта да
преминават от една страница на друга, а също така осигуряват достъп до функции
като създаване на профил при регистрация.
Тези бисквитки са сесийни бисквитки, което означава, че се съхраняват на Вашето
устройство за времето на посещението на сайта или до затваряне на браузъра, а
след това биват заличени.
Когато посещавате за първи път нашия уебсайт, се показва банер на екрана, който
Ви информира, че сайтът използва бисквитки. Банерът Ви предоставя възможност
да получите допълнителна информация като изберете бутон „Научи повече”, който
съдържа линк към страницата, на която се намира тази Политика за използване на
бисквитки. В случай че решите да игнорирате известието като приемете бисквитките
чрез бутон “Приемам” и продължите да използвате уебсайта, той ще запамети
бисквитка на Вашето устройство, за да регистрира този избор и по-нататъшното
сърфиране в уебсайта ще бъде счетено за съгласие за използването на всички

описани в Политиката за изпълзване на бисквитки. Банерът за известяване няма да
бъде показван отново на екрана при бъдещите посещения на уебсайта, но Вие ще
имате възможност да премахнете бисквитките във всеки един момент чрез
настройките на браузъра на Вашето устройство.
Бисквитки на трета страна
Ние използваме Google Analytics , за да генерираме статистика за трафика на сайта
и източниците на трафик, например: брой посетители за единица време, от къде
посетителите достъпват съответния сайт и кои страници се гледат най-често. Google
Analytics е услуга за уебанализ, предоставена от Google, Inc. ("Google"),
информацията за използването на нашия уеб сайт се съхранява на сървъри на
Google, които може да са разположени на територия на държави, които не
предоставят достатъчно ниво на защита като САЩ. Обичайно информацията е
анонимизирана(агрегирана), за да създаде цялостна картина за използването на
уебсайта, не идентифицира посетителя, нито се свързва с друга информация, която
може да идентифицира посетителя. Въпреки това, ако не желаете данни, свързани с
посещаването и използване на функции на този уебсайт да бъдат обект на такава
обработка използвайте инструментите за изключване на бисквитките на Google за
използвания от Вас браузър, независимо от тяхната цел.
Таблицата по-долу съдържа повече информация за аналитични бисквитки на
трета страна:
Име на
Източник/Трет
бисквиткат
а
а
страна

Цел

Продължителност

_ga

Google
Analytics

Генерира потребителско ID за 2 години
отчитане на статистически
данни за употреба на сайта от
потребителя.

_gi_#

Google
Analytics

Служи за отчитане на брой
посещения на уебсайта от
потребителя и данни за
първото и последно
посещение.

2 години

За да забраните проследяване от Google Analytics от всички уеб-сайтове посетете:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Бисквитки за реклама и ретаргетинг
Тези бисквитки съхраняват информация за историята на навигирането Ви на нашия
уебсайт, за да насочваме към Вас реклама на продукти и услуги чрез страницата на

третата страна(Facebook). Данните от бисквитки на facebook.com се обработват в
Нидерландия, в която се прилага Регламент (ЕС) 2016/679(Общ регламент за защита
на данните).
Таблицата по-долу съдържа повече информация за рекламни бисквитки на
трета страна:

Име на
Източник/Трет
бисквиткат
а
а
страна

Цел

Продължителност

_fbp

Facebook

За предоставяне на поредица 3 месеца
от рекламни продукти на
рекламодатели, които са
различни от доставчика на
този сайт,включително чрез
т.нар. наддаване в реално
време.

fr

Facebook

За предоставяне на поредица 3 месеца
от рекламни продукти на
рекламодатели, които са
различни от доставчика на
този сайт,включително чрез
т.нар. наддаване в реално
време.
.

tr

facebook

Адресира реклами на трети
страни в реално време за
потребители на Facebook.

ads/gaaudiences

google.com(Go Използва се за повторно
За времето на
ogle Ad Words) ангажиране на вниманието на сесията
посетители на уебсайта,
които са класифицирани като
възможни клиенти въз основа
на
онлайн поведението им в
уебсайта.

За времето на
сесията

Как да контролирате бисквитките?
Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на
използвания от Вас браузър, а също така можете да настроите повечето браузъри да
ги блокират. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на
Вашия браузър.
Важно е да знаете, че деактивирането на бисквитки на първа страна, може да
доведе до нарушения във функционалността на страниците ни и
невъзможност за използване на услугите, предоставяни на нашия сайт.
За повече информация относно бисквитките, моля посетете:www.allaboutcookies.org.

Бисквитки от връзки към други сайтове
Когато използвате нашият уебсайт може да бъдете насочени към друг сайт или
приложение за търсене, за информация и други. Тези сайтове може да използват
техни собствени „бисквитки“. Ние не носим отговорност за контрола, съдържанието и
управлението на бисквитките на страници, които се достъпват чрез препратки от
нашия уебсайт.

Повече информация
Ако имате въпроси по отношение на тази Политика, свържете се с нас на e-mail
адрес: info@laboratoria.bg.
Всички бъдещи промени в Политиката за използване на бисквитки ще бъдат
публикувани на нашата интернет страница https://www.laboratoria..bg.
Този сайт използва бисквитки. Научи повече за тях и възможностите да бъдат
ограничавани.

Приемам

