
 

 

Политика за използване на бисквитки  

 

1. Политика за използване на бисквитки. 

Тази политика се отнася до "бисквитките", използвани в сайта на „РИЗАЛТ БГ“ ООД,  

ЕИК 205863030, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район 

,,Студентски‘‘, ул. ,,Жак Натан‘‘ №7. 

2. Какво представляват бисквитките?  

"Бисквитките" са малки текстови файлове, съдържащи букви и цифри, които ще 

бъдат запазвани в браузъра на Вашето устройство, през което осъществявате 

достъп до интернет.  

За да използвате пълноценно нашия уебсайт се изисква инсталирането на 

„Бисквитки“.  

В случай, че желаете да ограничите или премахнете функцията на ,,Бисквитките“ 

може да го направите през настройките през Вашия браузър. 

Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни.  

3. За какво се използват бисквитките? 

Ние използваме бисквитките с цел да направим по-релевантно и приятно 

съдържанието за посетителите като следим анализите на тяхното поведение на 

сайта. 

4. Какви бисквитки използваме? 

Ние използваме два вида бисквитки: сесийни и постоянни.  

Сесийните бисквитки позволяват на потребителите да бъдат разпознати в даден 

уебсайт. Те са временни файлове, които остават до завършването на 

потребителската сесия. 



 

 

Постоянните бисквитки помагат на уебсайтовете да запомнят информацията и 

настройките на потребителите, когато ги посещават в бъдеще като остават активни 

за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно 

от потребителя. 

„Бисквитки“ генерирани от следните инструменти: 

- Google Analytics – Представялва добавен код на уебсайта, който събира 

аудитория, проследява и анализира трафика и измерва поведението на 

потребителите.  

Ако искате да научите повече за ,,Бисквитките“, генерирани от Google Analitycs 

препоръчваме следния сайт:  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

- Google Tag Manager – Това е система на Google за добавяне и управление на 

кодовете с цел анализ на трафика и маркетинг оптимизация.  

Ако искате да научите повече за ,,Бисквитките“, генерирани от Google Tag Manager 

препоръчваме следния сайт: https://policies.google.com/privacy 

- Google Ads – код, който позволява да се създават аудитории на база събраната 

информация от „бисквитките“ от потребителите посещаващи уебсайта.  

Ако искате да научите повече за ,,Бисквитките“, генерирани от Google Analitycs 

препоръчваме следния сайт: https://support.google.com/google-

ads/answer/2549063?hl=en  

- Facebook Pixel – Добавен код на сайта, който събира аудитория, проследява и 

анализира трафика и измерва поведението на потребителите. Информацията 

събрана от кода може да се използва за подобряване работата на потребителите с 

уебсайта и използвана за маркетингови активности.  

Ако искате да научите повече за ,,Бисквитките“, генерирани от Google Analitycs 

препоръчваме следния сайт: https://www.facebook.com/legal/technology_terms  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=en
https://www.facebook.com/legal/technology_terms


 

 

- Yandex Metrica – Представялва добавен код на уебсайта, който събира 

аудитория, проследява и анализира трафика и измерва поведението на 

потребителите. Възможно е да събира "бисквитки", които подобряват работата на 

потребителите с уебсайта и могат да бъдат използвани за маркетингови 

активности.  

Ако искате да научите повече за ,,Бисквитките“, генерирани от Google Analitycs 

препоръчваме следния сайт: https://yandex.com/support/metrica/general/cookie-

usage.html 

5. Съдържат ли бисквитките лични данни? 

Бисквитките не изискват лична информация за да се използва и в много случаи 

дори не идентифицират личността на интернет потребителите. 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 да неговите предпочитания. Тези данни 

са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.  

 

6. Управление на бисквитките 

Ако искате да блокирате бисквитките, може някои функции на сайта ще бъдат 

спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването 

на нашия сайт.  

Можете лесно да премахнете всички бисквитки, създадени в папката с бисквитки на 

вашия браузър. Например, ако сте на машина с Windows, ето стъпките как да 

изтриете файловете с бисквитки от Internet Explorer: 

- Кликнете върху „Windows Explorer“; 

- Изберете бутона „Търсене“ на лентата с инструменти; 

https://yandex.com/support/metrica/general/cookie-usage.html
https://yandex.com/support/metrica/general/cookie-usage.html


 

 

- Въведете „бисквитка“ в полето за търсене за „Папки и файлове“; 

- Изберете „Моят компютър“ в падащото меню „Потърсете“; 

- Кликнете върху „Търси сега“; 

- Изберете и отворете папките, които са изтеглени; 

- Кликнете, за да маркирате всеки файл с бисквитки; 

- Кликнете върху бутона „Изтриване“, за да изтриете файла с бисквитките. 
 

7. Полезни връзки и допълнителна информация 

Ако искате да научите повече за бисквитките и как се използват те, препоръчваме 

следните уебсайтове: 

https://www.allaboutcookies.org/ 

https://www.youronlinechoices.eu/ 

https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies 
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