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ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“ 

 

I. Въведение и цел 

Настоящата политика относно „бисквитките“ („Политиката“) е изготвена от „АБАКУС БРОКЕР“ ООД, 

ЕИК: 200368118 (наричано по-долу „АБАКУС БРОКЕР“ или „Дружеството“) и предоставя информация 

относно използването от АБАКУС БРОКЕР на „бисквитки“ или „cookies”. „Бисквитките“ се използват с 

цел за подобряването на взаимодействието на посетителите с нашата интернет страница. Политиката 

съдържа информация относно това какво представляват „бисквитките“ и тяхната употреба в нашата 

интернет страница и начина по който можете да ги контролирате.  

II. Съдържание на Политиката  

1. Какво представляват бисквитките? 

Бисквитките са малки файлове, състоящи се от букви и цифри, които се запазват на Вашия компютър 

или мобилно устройство, когато посещавате дадена интернет страница. Те позволяват на интернет 

страницата да Ви различава от другите потребители, включително да се запазват Ваши действия и 

предпочитания (напр. език, размер на шрифта и други настройки за показване). „Бисквитките“ не могат 

да бъдат възпроизведени като код или използвани за разпространението на вируси и чрез 

използването им не може да бъде осъществен достъп до Вашия хардуер (твърд диск). Ние нямаме 

достъп до каквато и да е информация, запаметена на Вашия твърд диск, дори и ако се запазват там 

„бисквитки“. Информацията, свързана с бисквитките, не се използва за установяване на самоличността 

Ви. Бисквитките не се използват за цели, различни от долупосочените.  

2. По какъв начин използваме бисквитките? 

Информацията, генерирана чрез използваните от нашата интернет страница „бисквитки“ може да 

бъде използвана за различни цели, като например за правилното функциониране на интернет 

страницата ни, да предоставя анализи, да съхранява предпочитанията Ви. Това обособява различни 

видове функции на „бисквитките“, включително както следва: 

 Строго необходими: 

Тези „бисквитки“ имат съществено значение, тъй като Ви позволяват да разглеждате различни 

директории в интернет страницата и да използвате неговите функции. Без тези „бисквитки“, ние няма 

да може да Ви предоставим услугите, които сте поискали да Ви предоставим.  

 Функционални:  

Тези „бисквитки“ позволяват на интернет страницата да запаметява вашите предпочитания като 

потребител (като например вашите съгласия/разрешения за използване на бисквитки, език, район в 

който се намирате) за да улеснят Вашето разглеждане на интернет страницата. 

 Статистически: 

Тези „бисквитки“ събират анонимно статистически данни за поведението на потребителите, като 

например събират информация кои страници сте посетили, как сте стигнали до тях и кои видеоклипове 

сте гледали. 
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 Маркетинг: 

Тези „бисквитки“ се използват с цел да Ви бъде предоставена полезна информация, която е свързана 

конкретно с Вас и Вашите интереси на база на Вашето онлайн поведение и предпочитания (например 

Google Analytics, Facebook Pixel и пр.).  

АБАКУС БРОКЕР изисква Вашето съгласие за всички видове „бисквитки“, които използва с изключение 

на тези, които са строго необходими за функционирането на интернет страницата на Дружеството. 

С кого споделяме информацията за Вашата активност в нашия сайт? 

Ние не предаваме целенасочено данни към трети лица. Ние не можем да контролираме реклами, 

допуснати от доставчика на интернет услуги, видими докато Вие използвате интернет.  

Възможно е нашият интернет сайт да включва и елементи, които задават „бисквитки“ от името на трета 

страна, напр. Facebook "Like“ бутон или "Tweet“ бутон, които препращат към нашите страници в 

социалните мрежи. За повече информация относно личните данни, които събират социалните мрежи, 

моля запознайте се с техните политики за бисквитките и за личните данни.  

Колко време пазим информацията 

Това зависи от вида на бисквитката. Сесийните бисквитки (които изтичат със затваряне на браузъра Ви) 

не се съхраняват. Постоянните бисквитки (които се съхраняват на компютъра Ви или мобилното ви 

устройство) се използват от няколко месеца до една година.  

3. Как да контролирате бисквитките 

Ако не желаете да получавате "бисквитки", докато разглеждате нашата интернет страница, можете да 

промените настройките на Вашия браузър и/ или мобилно устройство, така, че да Ви уведомява при 

получаване на „бисквитки“ или можете да изберете да ограничите или блокирате получаването на 

„бисквитките”, както и да изтриете вече запаметените на Вашето устройство бисквитки. 

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете, като посетите функцията 

„Помощ“ на Вашия браузър, настройките на Вашето мобилно устройство или можете да посетите 

aboutcookies.org или allaboutcookies.org, където е предоставена детайлна информация относно 

управлението на „бисквитките“ в едни от по-използваните видове браузъри. Можете да изтриете 

всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, 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 даден сайт, включително нашия, а освен това е 

възможно някои услуги и функции да не работят. 

Друга информация  

Освен че събира данни чрез бисквитките, АБАКУС БРОКЕР събира и други видове информация, както е 

описано в Уведомлението за поверителност на АБАКУС БРОКЕР. Възможно e Дружеството периодично 

да променя тези правила. При значителни промени, в началото на тези правила и на началната 

страница на интернет страницата Дружеството ще публикува съобщение относно тази промяна. 

Препоръчваме ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за такива 

промени. 

Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на имейл: info@abakusbroker.com. 


