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Този уебсайт използва различни категории бисквитки (в зависимост от Вашето съгласие, когато е 

необходимо), за да могат нашите системи да разпознават Вашия уебсайт, докато то е инсталирано на 

Вашето устройство. Политиката за бисквитките е валидна за всеки продукт или услуга, които съдържат 

линк към тази политика или я включват като препратка. 

 

Обработващият лични данни и администраторът на лични данни на уебсайта могат да бъдат намерени в 

Декларацията за поверителност и обработване на личните данни. 

Моля, прочетете тази политика внимателно, преди да използвате уебсайтът. Тя обяснява как 

използваме бисквитки и как можете да ги управлявате.  

 

1. Какво е бисквитка? 

 

„Бисквитката“ е малък файл, който нашия уебсайт изисква от Вашия браузър да запази на Вашето 

устройство (компютър, смартфон, таблет и др.), когато отваряте уебсайта. Думата „бисквитка“ в тази 

политика се използва и за други дигитални технологии за измерване като уеб паяци.  

 

Благодарение на бисквитките ние можем да Ви представим персонализирани страници в уебсайта, които 

най-добре отговарят на Вашите нужди, за да направим преживяването Ви по-лично. Ние също така 

използваме бисквитки на трети страни, както е указано в настоящата политика, които са бисквитки от 

домейн, различен от домейна на уебсайта, което посещавате, за нашите рекламни и маркетингови цели. 

Някои бисквитки са важни за функционалността и се активират автоматично, когато посетите уебсайта. 

Някои бисквитки ни позволяват да Ви предоставим услуги и функции, които най-добре отговарят на 

нуждите Ви, и да адаптираме услугите си, за да гарантираме лесна и бърза работа на уебсайта.    

 

2. По какъв начин Ви информираме? 

 

Първият път, в който влезете в уебсайта ни, ще бъдете информирани чрез съответния банер относно 

употребата на бисквитки и съответната категория бисквитки. Индивидуалните бисквитки са описани по-

долу в точка 4. 

За повече информация относно това как обработваме Вашите лични данни на нашия уебсайт, моля, вижте 

нашата Декларация за поверителност. 

.  

 

3.  Направете своя избор относно бисквитките 
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Можете да влезете в нашия инструмент за управление на бисквитките, за да управлявате своите 

предпочитания за всяка категория бисквитки (освен задължителните бисквитки, които не могат да бъдат 

изключени в нашите системи), като кликнете на съответния бутон в банера на бисквитките. 

 

В следващия раздел ще Ви информираме относно бисквитките, използвани в нашия уебсайт. Ако не сте 

съгласни с настройките на индивидуалните бисквитки, можете да дезактивирате съответната бисквитка, 

като кликнете на предоставения линк. Ако няма директни линкове за дезактивиране на някои бисквитки, 

можете да ограничите употребата на бисквитки от настройките на браузъра си.  

 

4. Какви категории бисквитки използва този уебсайт и за какви цели? 

  

Можем да използваме следните категории бисквитки в този уебсайт: 

 

- Задължителни бисквитки 

 

- Маркетингови бисквитки 

 

- Бисквитки за социалните мрежи 

 

- Бисквитки за аудитория/ефективност/проследяване  

 

Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви предупреждава за тези бисквитки, но можете да 

срещнете известни трудности с достъпа до уебсайта или услугите му, ако го направите.  

 

Задължителните бисквитки остават във файла с бисквитки на Вашия браузър за по-дълъг период от време. 

Този период от време ще зависи от избора, който направите в настройките на интернет браузъра Ви. 

Постоянните бисквитки позволяват информацията да се предава към уеб сървър всеки път, когато някой 

посети уебсайта.  

 

(i) Задължителните бисквитки позволяват на нашите потребители да навигират в уебсайта и да 

използват неговите функции. Тези бисквитки не могат да бъдат изключени в нашите системи. Без 

тези бисквитки например, влизане няма да е възможно. 

 

Ние използваме задължителни бисквитки, за да: 

 

• Гарантираме, че функциите на уебсайта се изпълняват правилно,  

• Ви позволим да съхранявате информация за формуляр, който може да сте попълнили в нашия 

уебсайт, или продукти, услуги или информация, които сте избрали 

• Ви позволим да имате достъп до персонализирани области на нашия уебсайт  

• Адаптираме външния вид на уебсайта съгласно Вашите предпочитания (език, формат и др.) 

• Прилагаме мерки за сигурност, когато влизате в уебсайта  

 

Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви предупреждава за тези бисквитки, но можете да 

срещнете известни трудности с достъпа до уебсайта или услугите му, ако го направите. 

 

Вижте описанието на задължителните бисквитки, използвани в нашия уебсайт, тук: 

 

Бисквитка Цел(и) Срок на запазване 



   
 

Amazon уеб услуги Тези бисквитки ни позволяват да разпределим трафик на 

сървъра, за да направим потребителското изживяване 

възможно най-гладко. Използва се т. нар. балансьор на 

натоварване, за да се определи кой сървър в момента има 

най-добра наличност. Генерираната информация не може 

да Ви идентифицира като физическо лице.. 

Постоянни 

бисквитки 

Drupal Тази бисквитка идентифицира потребителя и му позволява 

да се свърже за влизане чрез единичен вход с потребител 

и парола от PSA Group. 

Постоянни 

бисквитки 

PSA GDPR съгласие Тези бисквитки записват дадено съгласие, така че изборът 

на потребителя да се запомня за всяка сесия. 

Постоянни 

бисквитки 

 

(ii) Бисквитките за аудитория/ефективност/проследяване събират информация за това как 

потребителите използват нашия уебсайт (измерване на аудиторията). Те ни помагат да подобрим 

функциите на нашия уебсайт, да видим кои са най-интересните области за нашите потребители 

и да научим повече за ефективността на нашите рекламни кампании. Всичко това ни помага да 

предложим на потребителите си услугите и функциите, които най-добре отговарят на нуждите 

им.   

 

Ние използваме бисквитки за аудитория/ефективност/проследяване, за да: 

 

• Създаваме статистика за това как се използва нашия уебсайт. 

• Виждаме колко са ефективни рекламните ни кампании. 

• Преглеждаме неперсонализирано потребителско поведение и по този начин да подобряваме нашия 

уебсайт. 

 

Някои от бисквитките за ефективност са предоставени от оторизирани трети страни, но ние не 

позволяваме бисквитки да се използват за цели, различни от посочените в тази Политика. 

 

Тези бисквитки за ефективност и проследяване изискват Вашето предварително съгласие. Ако не 

разрешите тези бисквитки, това не трябва да засяга използването на нашия уебсайт.  

 

Вижте описанието на бисквитките за аудитория/ефективност/проследяване, използвани в нашия уебсайт, 

тук: 

 

Бисквитка Цел(и) Срок на 
запазване 

Блокиране на 
бисквитката 

[m] Insights 
Pixel 

Предоставени услуги: Прозрения, анализи и 
планиране на потребителите и медиите. 
Събраните данни позволяват на 
агенцията/клиента да научи повече за 
характеристиките на посетителите. Тези 
данни могат да се използват за изграждане 
на сегменти за повторно насочване за 
активиране или за изграждане на начални 
елементи за моделиране. 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.groupm.co
m/mplatform-privacy-
notice  

https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice


   
 

Adobe Analytics 

За непрекъснато оптимизиране на 
маркетинговата си комуникация се използва 
аналитичния софтуер „Adobe Analytics“ и 
„Google Analytics“ от Adobe Inc/Google. Това 
позволява онлайн поведението да бъде 
наблюдавано по отношение на време, 
местоположение и използване на този 
уебсайт. Тази информация се събира чрез 
"проследяващи пиксели" и/или бисквитки. 
Информацията, събрана чрез проследяващи 
пиксели и/или бисквитки, е анонимна и 
няма да бъде свързана с лична информация. 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.adobe.com
/privacy/opt-out.html 

Adobe Dynamic 
Tag 
Management 

Система за управление на маркери, която 
управлява и актуализира тагове и кодови 
фрагменти на нашите уебсайтове и мобилни 
приложения. 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.adobe.com
/privacy/opt-out.html 

Amazon 
Product Ads 

Amazon е DSP, управляван от GroupM Trading 
Desk. Amazon не получава никакви лични 
данни. Поставете само пиксел за 
преобразуване за отчитане на реализациите. 
Съществува и възможност за прилагане на 
пиксели за повторно насочване. Amazon 
поставя бисквитки на потребителите, за да 
изберат най-добрите реклами въз основа на 
тяхната навигация в уеб страницата и да 
отчитат реализациите към предложенията за 
статистика. 

Сесийни 
бисквитки 

https://services.amazon.
com/privacy-policy.html 

Bing Ads 
Universal Event 
Tracking (UET) 

Тези бисквитки ще измерват кликванията и 
действията/конверсиите на този уебсайт, за 
да оптимизират рекламните кампании. Тези 
бисквитки за проследяване на онлайн 
реклами Ви показват подходящи онлайн 
реклами въз основа на това, което сте 
гледали, върху какво сте кликнали и кои 
страници на уебсайта сте посетили. 

Сесийни 
бисквитки 

https://privacy.microsoft
.com/en-
us/privacystatement  

Google 
Analytics 
  

Тези бисквитки се използват от Google 
Analytics за измерване на ефективността на 
нашата платформа. Той идентифицира всеки 
потребител на уебсайта и съхранява 
информация като продължителност на 
сесията, прегледани страници. Не е известна 
или съхранявана информация за истинската 
потребителска идентичност. 

Постоянни 
бисквитки 

https://tools.google.com
/dlpage/gaoptout/   

Google Tag 
Manager 

Система за управление на маркери, която 
управлява и актуализира тагове и кодови 
фрагменти на нашите уебсайтове и мобилни 
приложения. 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.google.co
m/policies/privacy/  

LinkedIn Insight 

Професионална социална мрежа, така че 
услуги в сферата на решения за таланти, 
решения за обучение, решения за продажби 
и маркетингови решения. LinkedIn събира IP 
адрес и проверява дали даден посетител на 
уебсайт е член на LinkedIn. 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.linkedin.co
m/legal/cookie-policy 

LiveAgent  

Тези бисквитки са свързани с технологията 
на LiveAgent, която осигурява онлайн чат и 
функционалност за поддръжка на клиенти. 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.liveagent
.com/privacy-policy/  

https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
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https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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LivePerson  

Тези бисквитки са свързани със софтуера 
LivePerson. Той наблюдава текущата активна 
(или последна) сесия и идентифицира 
посетителите при повторни посещения. 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.liveperson.
com/policies/privacy/ 

Matomo (Piwik 
Analytics) 

Когато посещавате нашия сайт, ние 
съхраняваме: уебсайта, от който сте ни 
посетили, частите от нашия сайт, които 
посещавате, датата и продължителността на 
Вашето посещение, Вашия анонимен IP 
адрес, информация от устройството (тип 
устройство, разделителна способност на 
екрана на операционната система , език, 
държава, в която се намирате и тип уеб 
браузър), който сте използвали по време на 
посещението си и др. Ние обработваме тези 
данни за употреба в Matomo Analytics за 
статистически цели, за да подобрим нашия 
сайт и да разпознаваме и спираме всяка 
злоупотреба. 

Сесийни 
бисквитки 

https://piwikpro.de/opt-
out/ 

 

(iii) Маркетинговите бисквитки/бисквитките за социални медии, включително бисквитки за 

ретаргетиране, ни позволяват да правим по-интересни оферти на нашите потребители. 

Бисквитките за ретаргетиране се съхраняват на устройството на потребителя по време 

на сесиите на браузъра. Те позволяват рекламирането на продуктите ни в партньорски 

уебсайтове и в социални мрежи за потребители, които се интересуват от нашите 

продукти.   

 

Ние използваме маркетингови бисквитки/бисквитки за социални медии, за да: 

 

• Ви изпращаме реклами, които са по-добре адаптирани към нуждите Ви (персонализирани реклами)  

• Използваме нашата комуникация, като създаваме повторни контакти чрез реклама  

• Анализираме Вашата употреба на нашия уебсайт с цел прогностична реклама 

 

Тези маркетингови бисквитки/бисквитки за социални медии изискват Вашето предварително съгласие. 

Ако не разрешите тези бисквитки, това не би трябвало да се отрази на употребата на уебсайта. 

 

Вижте описанието на маркетинговите бисквитки/бисквитките за социални медии, използвани в нашия 

уебсайт, тук: 

 

Бисквитка Цел(и) Срок на 
запазване 

Блокиране на 
бисквитката 

AppNexus 

AppNexus е най-модерната платформа за 
закупуване на онлайн реклама в реално 
време. AppNexus предлага собствен шлюз 
към водещи рекламни борси и агрегатори за 
рекламни инвентари, както и възможности 
за изчисления в облак за ненадмината 
мащабируемост. Appnexus поставя 
бисквитки на потребителите, за да изберат 
най-добрите реклами въз основа на тяхната 
навигация в уеб страницата и да отчитат 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.appnex
us.com/en/company/
platform-privacy-
policy-de1#choices 

https://piwikpro.de/opt-out/
https://piwikpro.de/opt-out/
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de1#choices


   
 

реализациите към предложенията за 
статистика 

Bing Microsoft 
Advertising  

Тези бисквитки се използват от рекламата на 
Microsoft за анонимно идентифициране на 
потребителски сесии, за да ни помогнат да 
измерим ефективността на нашите 
маркетингови кампании 

Постоянни 
бисквитки 

https://about.ads.mi
crosoft.com/en-
us/resources/policies
/personalized-ads  

DoubleClick 

DoubleClick е доставчик на технологии и 
услуги за дигитален маркетинг. Компаниите 
идват в DoubleClick за опит в показването на 
реклами, медии, видео, търсене и 
партньорски маркетинг, за да им помогнат 
да се възползват максимално от дигиталната 
среда 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.google.
com/policies/privacy
/   

DoubleClick 
Floodlight 

DoubleClick е доставчик на технологии и 
услуги за дигитален маркетинг. Компаниите 
идват в DoubleClick за опит в показването на 
реклами, медии, видео, търсене и 
партньорски маркетинг, за да им помогнат 
да се възползват максимално от дигиталната 
среда 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.google.
com/policies/privacy
/   

Facebook Pixel 

Бисквитките позволяват на Facebook да Ви 
предлага продуктите на Facebook и да 
разбира информацията, която получаваме за 
Вас, включително информация за 
използването от Ваша страна на други 
уебсайтове и приложения, независимо дали 
сте регистрирани или влезли. Приложените 
бисквитки съхраняват информация за 
страниците на нашия уебсайт, който сте 
посетили, и рекламните кампании, които сте 
прегледали или върху които сте кликнали. 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.faceboo
k.com/policies/cooki
es/  

Google Ads 

Google Ads е рекламната система на Google, 
в която рекламодателите наддават за 
определени ключови думи, за да могат 
техните реклами с възможност за кликване 
да се показват в резултатите от търсенето с 
Google. Бисквитките за проследяване на 
онлайн реклами ще проследяват 
ангажираността с кампании и ще Ви покажат 
подходяща онлайн реклама въз основа на 
това, което сте прегледали и кликнали, както 
и страниците на нашия уебсайт, които сте 
посетили. 

Сесийни 
бисквитки 

https://www.google.
com/policies/privacy
/   

IgnitionOne 

IgnitionOne Customer Intelligence позволява 
на търговците на предприятията да 
идентифицират, оценяват и ангажират 
своите клиенти в мащаб. IgnitionOne 
Customer Intelligence предоставя единна 
платформа за използване на клиентски 

Сесийни 
бисквитки 

https://oo.netmng.
com/optout.php   
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данни от редица системи за захранване на 
ефективно омниканално насочване и 
персонализиране. 

Netmining 

Netmining е доставчик на решения за 
насочване към дисплейната мрежа, 
включително персонализирано насочване 
към аудитория, ремаркетинг и видео, които 
използват разузнаването на клиентите в 
реално време за подобряване на 
производителността на дисплея. С машина 
за профилиране на аудитория, която 
разбира интересите на всеки индивид и 
склонността му да купува, Netmining 
позволява на компаниите да предоставят 
изключително подходяща и 
персонализирана онлайн реклама през 
целия жизнен цикъл на клиента. 

Сесийни 
бисквитки 

https://optout.net
mng.com/optout.p
hp  

Twitter 
Conversion 
Tracking 

Twitter маркерът ще предостави 
информация за страниците на нашия 
уебсайт, които сте посетили, и информация 
за рекламни кампании, които сте видели или 
върху които сте кликнали. 

Сесийни 
бисквитки 

https://privacy.micro
soft.com/en-
us/privacystatement 

WyWy 

За целите на генериране на резултати, чрез 
портала TV Squared, по отношение на една 
или повече кампании, които позволяват да 
бъдат измервани и оптимизирани 
ефективността на телевизионните реклами; 
и създават анонимизиране и агрегиране на 
такива данни.   

Сесийни 
бисквитки 

https://tvsquared.co
m/privacy-policy/ 

Xaxis  

Тези бисквитки се използват за рекламни 
цели и съхраняват информация като 
уникален сериен номер, времеви печат, 
версия на бисквитката. 

Постоянни 
бисквитки 

https://www.xaxis.co
m/opt-out/  

 

5. Промени в Политиката за Бисквитки 

 

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани в този уебсайт. Ето 

защо трябва периодично да го проверявате, за да сте информирани за промените в нашата Политика за 

бисквитките. Ние ще Ви информираме в случай на значителни промени и ще изискваме Вашето съгласие, 

когато е необходимо. 

 

6. Връзка с нас 

 

Данните за контакт на администратора и на длъжностното лице по защита на данните можете да 

намерите в Декларацията за поверителност и обработване на личните данни. 

Вижте нашите Общи условия за повече информация за обработването на личните Ви данни. 

   

Версия: Април 2022 

 

Вижте Общите условия за повече информация за компанията. 
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