ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ GOMEZ.BG
За да улесним използването на уебсайта ни, използваме технология, известна като "бисквитки". Можете по всяко време да изключите или да ограничите във Вашия уеб браузър възможността
за приемане на "бисквитки". Това, обаче, може да причини затруднения или да попречи на използването на нашия уебсайт в спектър, в който той използва "бисквитките".
Какво представляват "бисквитките"?
"Бисквитките” са неголеми файлове (информационни данни) запазвани от посетените уебсайтове на крайното устройство на потребителя (компютър, лаптоп, смартфон и под.). Те улесняват
използването на Интернет, като запазват информацията за сърфирането. Благодарение на "бисквитките", уебсайтовете знаят, че сте влезли в профила си, помнят Вашите настройки и Ви
предоставят персонализирано съдържание. Информацията, съдържаща се в тези файлове, позволява прочитането на съдържащата се в тях информация, единствено от уебсайта, който я е
създал. Това означава, че уебсайтът, който използва "бисквитки", няма достъп до други файлове, намиращи се на Вашия компютър.
Мога ли да се откажа от приемането на "бисквитки"?
Дейностите, свързани със съхранението и изпращането на "бисквитките", се поддържат от уеб браузърите и са невидими за потребителя. Повечето използвани браузъри, приемат по
подразбиране "бисквитките". Можете, обаче, така да настроите браузъра си, че да отхвърля заявките за съхраняване на "бисквитки" въобще или на избрани "бисквитки". Това може да стане с
помощта на настройките на Вашия браузър. Преди да решите да промените настройките по подразбиране обаче, не забравяйте, че много "бисквитки" помагат да се увеличи удобството при
използване на сайта. Изключването на "бисквитките" може да повлияе върху това как нашия сайт ще се показва в браузъра Ви и може да предизвика проблеми при влизане в Клиентския
Акаунт.
Информация за това как да промените условията за съхраняване или получаване на "бисквитки", както и да изтриете "бисквитките", можете да намерите тук:
•
за браузър Chrome,
•
за браузър Mozilla Firefox,
•
за браузър Internet Explorer,
•
за браузър Opera.
За каква цел нашият уеб сайт използва "бисквитките"?
Използваните в нашия уебсайт "бисквитки" позволяват подходяща персонализация на показваната в него информация и представяне на съдържание, съобразено с нуждите на потребителя.
Те също така позволяват измерване на интеракцията на потребителите в уебсайтовете. Използваме "бисквитки" с цел адаптиране и подобряване начина на действие на уеб сайтовете, както и
за измерване на ефективността на акциите, извършвани на уебсайта и адаптиране на рекламите към индивидуалните нужди на потребителите. "Бисквитките" също допълнително ни
позволяват да проучим предпочитанията на потребителите и по този начин да подобряваме качеството на нашите услуги. "Бисквитките" позволяват по-специално:
•
•
•
•
•
•
•
•

напасване съдържанието на рекламите, показващи се на уеб страницата,
измерване трафика на потребителите на страниците, с помощта на код Google Analytics (повече информация може да намерите на страницата:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl),
използване на механизма на сондата, проучваща потребителските предпочитания,
запаметяване на липсата на съгласие за показване на определено съдържание в бъдеще,
измерване на ефективността (проследяване на конверсията) на провежданите акции, извършени за Gomez, например в рекламната мрежа на Google, партньорските програми,
афилиейт мрежите
напасване на съдържанието на реклами, излъчвани в рекламната мрежа на Google (ремаркетинг) – повече информация за "бисквитките", използвани в рекламната мрежа Google
AdWords може да прочетете на страницата: http://support.google.com/adwords/answer/2407785,
настройване, поддържане и управление на потребителска сесия, както и запаметяване на езикови предпочитания и други настройки на уебсайта,
удостоверяване на потребител на сайта и предоставяне на потребителска сесия на сайта.

Какви видове "бисквитки" използваме?
Нашият уеб сайт използва следните видове "бисквитки":
•
собствени "бисквитки" Gomez: те се създават от интернет страницата gomez.bg,
•
външни "бисквитки" (на външни лица): информация, произтичаща от сървърите на субекти, с които сътрудничим (например Google, Facebook); тези файлове позволяват да се
приспособят рекламите към предпочитанията и навиците на потребителите, да се оцени ефективността на рекламните дейности, да се създадат така наречените общи потребителски
профили и под.
•
сесийни "бисквитки": те се съхраняват върху устройството на потребителя и остават там до момент на завършване на сесия в даден браузър (запаметяваната информация в този случай
е трайно премахвана от паметта на устройството),
•
постоянни "бисквитки": те се съхраняват върху устройството на потребителя и остават там до момент на тяхното премахване; завършване на сесия в даден браузър или изключване на
устройството не предизвиква тяхното изтриване от устройството на потребителя.
Собствените "бисквитки" Gomez се използват за следните цели:
конфигурация на уебсайта и особено:
•
адаптиране на съдържанието на уебсайта към предпочитанията на потребителя и оптимизиране на използването на уебсайта (например PHPSESSID)
•
разпознаване на устройството на потребителя, използващ уебсайта, негово местоположение, както и подходящо показване на страниците на уебсайта, съобразени с индивидуалните
нужди на потребителя (например WD)
удостоверяване на потребител на сайта и предоставяне на потребителскa сесия на сайта и особено:
•
поддържане на сесията на потребителя в уебсайта (след влизане в системата), благодарение на което потребителят не трябва на всяка подстраница отново да въвежда логин и
парола (напр. HASH MD5)
•
правилна конфигурация на избраните функции на уебсайтa, позволявайки по-специално проверка на автентичността на сесията на браузъра (напр. PHPSESSID)
изпълнение на процесите, необходими за пълната функционалност на уебсайта и особено:
•
адаптиране на съдържанието на страниците на уебсайта към предпочитанията на потребителя и оптимизиране на използването на страниците на уебсайта; по-специално, тези
файлове позволяват да се разпознават основните параметри на устройството на потребителя и правилно да се показва уебсайтът, съобразен с индивидуалните нужди на
потребителя (напр. WD)
•
правилна работа на партньорската програма, позволявайки по-специално проверка на източниците на пренасочвания на потребителите към страниците на уебсайта (напр.
PHPSESSID)
•
възможност за използване на функциите "Кошница" и "Списък с любими продукти" на уебсайта (напр. PHPSESSID)
анализи, проучвания, както и одит на гледанията и особено:
•
създаване на анонимни статистики, които помагат да се разбере по какъв начин потребителите използват уебсайта, което позволява подобряването на структурата и съдържанието
му (_gali).
Външните "бисквитки" се използват за следните цели:
•
•
•
•

представяне на мултимедийно съдържание на страниците на уебсайта, които се теглят от външен уебсайт (напр. YouTube.com, администратор на "бисквитките": Google LLC със
седалище в САЩ),
събиране на общи и анонимни статични данни посредством аналитични инструменти (напр. Google Analytics, администратор на "бисквитките": Google LLC със седалище в САЩ),
представяне на реклами, съобразени с предпочитанията на потребителя, използвайки инструмент за интернет рекламиране (напр. Google AdSense, администратор на "бисквитките":
Google LLC със седалище в САЩ),
влизане в уебсайта с помощта на социални уебсайтове (напр. Facebook.com, администратор на "бисквитките": Facebook Inc със седалище в САЩ или Facebook Ireland със седалище в
Ирландия; Google.com, администратор на "бисквитките": Google LLC със седалище в USA),

•

•
•
•

използване на интерактивни функции за популяризиране на уебсайта посредством социални уебсайтове (напр. Instagram.com, администратор на "бисквитките": Instagram LLC, със
седалище в САЩ; Facebook.com, администратор на "бисквитките": Facebook Inc със седалище в САЩ или Facebook Ireland със седалище в Ирландия; Pinterest.com, администратор на
"бисквитките": Pinterest Inc. със седалище в САЩ),
представяне на мнения в страниците на уебсайта, които се изтеглят от външен уебсайт (напр. Ceneo.pl, администратор на "бисквитките": Opineo ООД, със седалище във Вроцлав,
Полша),
изразяване на мнение от потребители (напр. YourCX, администратор на "бисквитките": YourCX ООД, със седалище във Вроцлав, Полша),
използване на интерактивни функции за популяризиране на уебсайта с помощта на социални уебсайтове (напр. Facebook.com, администратор на "бисквитките": Facebook Inc със
седалище в САЩ или Facebook Ireland със седалище в Ирландия).

По-долу е описан списък с "бисквитките", които са използвани от нашия уеб сайт. В допълнение, можете да го проверите по всяко време, като използвате инструментите на Вашия уеб
браузър.

СПИСЪК С НАЙ-ВАЖНИ „БИСКВИТКИ”
gomez.bg
Име на "бисквитка”

Описание

_dc_gtm_UA-*

Използва се от Мениджъра на маркери на Google за управление на зареждането на маркера на скрипта на Google Analytics. Изтича след сесията.

_ga

Записва уникалeн идентификатор, използван за генериране на статистически данни относно начина по който потребителя използва сайта. Изтича след 12 часа.

_gid

Записва уникалeн идентификатор, използван за генериране на статистически данни относно начина по който потребителя използва сайта. Изтича след 12 часа.

banners_*

Информационни банери на сайта. Изтича след 12 часа.

box-page-top-cookie-*

Показване на горния рекламен банер. Изтича след 30 дни.

cc_cookie_accept

Съгласие за записване на "бисквитки”. Изтича след 12 часа.

cc_cookie_decline

Отказ от записване на "бисквитки”. Изтича след 12 часа.

cookie_name

Име на "бисквитка”. Изтича след 30 дни и се генерира отново.

PHPSESSID

Сесийна "бисквитка”, която се създава и съществува само по време на сесията на браузъра. Тя е необходима за правилното функциониране на уебсайта.

_gali

Тази "бисквитка" обикновено се записва в браузъра по време на първо посещение. Ако "бисквитката" е изтрита от оператора на браузъра, след което браузърът
посещава уебсайта gomez.bg, новата "бисквитка" _gali е написана с различен уникален идентификатор. В повечето случаи тази "бисквитка" се използва за

определяне на уникални потребители на уебсайта gomez.bg и се актуализира при всяко гледане на страницата. В допълнение, тази "бисквитка" е доставяна с
уникален идентификатор, който Google Analytics използва, за да осигури, както валидност, така и наличието на "бисквитката" като допълнително средство за
сигурност. Изтича след една година.
018a104ff75b939e1d8c135 Сесийна "бисквитка”, която се създава и съществува само по време на сесията на логнат потребител. Тя е необходима зе правилното действие на потребителския
профил. Изтича след излизане.
47bea6c5f
_gat_UA-*

Използва се за различаване на потребителите. Изтича след 10 минути.

Config1.veinteractive.com
Име на "бисквитка”

Описание

Opt-out

"Бисквитка" използвана, за да се избегнат "бисквитките”. Приемането на блокиране на "бисквитки" блокира блокирането на бъдещите "бисквитки" в браузъра от
конкретен сървър на сайтове или от рекламодатели. Основно позволява да се установи, че не желаете да участвате в насочване на реклама, профилиране или по
друг начин да се следят Вашите гледания. Отказа от "бисквитки" само блокира "бисквитките" от конкретен сървър и не представлява общ инструмент, който
блокира "бисквитките" от какъвто и да е друг уебсайт, който посещавате. Можете обаче да управлявате "бисквитките" посредством настройките на браузъра.

Bid.g.doubleclick.net
Име на "бисквитка”

Описание

IDE

Използва се от Google DoubleClick за регистриране и отчитане на активността на потребителите на сайта след преглед или кликване върху една от рекламите на
рекламодател, за да се измери ефективността на реклама и показване на реклами, насочвани към потребителя.

DSID

Тези "бисквитки" не съдържат никаква информация, позволяваща да идентифицира потребителя. Понякога "бисквитката" съдържа допълнителен
идентификатор, подобен на външен вид с идентификатора на "бисквитката". Този идентификатор се използва за идентифициране на рекламна кампания, на
която по-рано е бил изложен потребителя, но в "бисквитката" не се съхраняват никакви лични данни. Изтича след 2 години.

audiencemanager.de
Име на "бисквитка”

Описание

IDE

Използва се от Google DoubleClick за регистриране и отчитане на активността на потребителите на сайта след преглед или кликване върху една от рекламите на
рекламодател, за да се измери ефективността на реклама и показване на реклами, насочвани към потребителя.

Nano

Рекламна мрежа zanox. Изтича след 19 дни.

NmpAddThis

Рекламна мрежа zanox. Изтича след 19 дни.

NmpAppNexus

Рекламна мрежа zanox. Изтича след 19 дни.

Npr

Събира геолокационни данни на посетителя посредством NPR услуги, за да предостави на потребителите подходящо съдържание, включително съдържание от

близки членски станции. Данните за географското местоположение се състоят от обща информация за локализацията въз основа на географска ширина и
дължина (ако потребителят е с включени услуги за локализация на приложението NPR на мобилното устройство) или NPR може да приближи локализацията на
посетителя въз основа на IP на компютъра или мобилното устройство на посетителя.
NmpDBM

Рекламна мрежа zanox. Изтича след 19 дни.

onaudience.com
Име на "бисквитка”

Описание

cookie

Изтича след 10 години.

done_redirects*

Изтича след 13 дни.

_snrs_uuid

Уникален променлив клиентски идентификатор. Изтича след 10 години.

_snrs_p

Използва се за записване на UUID идентификатор на клиента, час на първото посещение, час на последното посещение, брой посещения, брой посещения в
сесията, продължителност на сесията, брой сесии. Изтича след 10 години.

_ga

Регистрира уникален идентификатор, използван за генериране на статистически данни относно начина по който потребителя използва сайта и изтича след 2
години.

_snrs_puuid

Уникален постоянен клиентски идентификатор. Изтича след 10 години.

_gid

Регистрира уникален идентификатор, използван за генериране на статистически данни относно начина по който потребителя използва сайта и изтича след 24
часа.

google.com
Име на "бисквитка”

Описание

NID

"Бисквитка” от тип NID съдържа идентификатор, който Google използва, за да запомни предпочитанията на потребителя и друга информация, особено тази за
предпочитания език (напр. полски), броя на резултатите от търсенето, показвани на страницата (напр. 10 или 20) и включването или изключването на филтър
Google SafeSearch.

dv

Тази "бисквитка" обикновено се записва в браузъра по време на първо посещение. Ако "бисквитката" е изтрита от оператора на браузъра, след което браузърът
посещава уебсайта gomez.bg, новата "бисквитка" _gali е написана с различен уникален идентификатор. В повечето случаи тази "бисквитка" се използва за
определяне на уникални потребители на уебсайта gomez.pl и се актуализира при всяко гледане на страницата. В допълнение, тази "бисквитка" е доставяна с

уникален идентификатор, който Google Analytics използва, за да осигури, както валидност, така и наличието на "бисквитката" като допълнително средство за
сигурност. Изтича след една година.

google.pl
Име на "бисквитка”

Описание

NID

"Бисквитка” от тип NID съдържа идентификатор, който Google използва, за да запомни предпочитанията на потребителя и друга информация, особено тази за
предпочитания език (напр. полски), броя на резултатите от търсенето, показвани на страницата (напр. 10 или 20) и включването или изключването на филтър
Google SafeSearch.

CONSENT

Съгласие за използване на "Бисквитки”.

1P_JAR

Google използва тази "бисквитка", за да адаптира рекламите с Вашите интереси.

facebook.com
Име на "бисквитка”

Описание

fr

Използва се от Facebook за доставяне на серия от рекламни продукти, такива като ставки в реално време от външни рекламодатели. Изтича след 3 месеца.

dpr

Позволява на управление на бутоните Сподели и Харесай. Изтича след сесията.

reg_ext_ref

URL на първата посетена Facebook страница. Изтича след сесията.

reg_fb_gate

URL адрес на последната посетена Facebook страница Изтича след сесията.

reg_fb_ref

URL адрес на външен референт. Изтича след сесията.

wd

Размери на прозореца на браузъра. Изтича след сесията.

datr

"Бисквитката" "datr" е настроена, когато уеб браузърът получава достъп до уебсайта facebook.com (с изключение на социалния плъгин iframes). "Бисквитката" ни
помага да идентифицираме подозрителна активност при логване и да гарантираме безопасност на потребителите. Например, използваме я, за да маркираме
съмнителна активност, напр. неуспешни опити за логване и опити за създаване на множество спам профили. Изтича след две години.

presence

Състояние на чата. Изтича след сесията.

xs

Номер на сесията и ключ. Изтича след 1 месец.

act

Времеви маркер и брояч на действията на потребителя. Изтича след сесията.

СЪРВЪРНИ ЛОГОВЕ
Обща информация1.1.

Събраните сървърни логове се съхраняват за неопределен период от време и се използват за генериране на статистики, които помагат при администрирането
на уебсайта gomez.bg.
Тези обобщения са със събирателен характер и не съдържат характеристики, идентифициращи лицата, посетили уебсайта gomez.bg. Логовете не се разкриват
на лица, които не са свързани с управлението на уебсайта gomez.bg.

Информация,
съхранявана в лог
файловете gomez.bg

В сървърните лог файлове на уебсайта gomez.bg се съхранява следната информация:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

публичен IP адрес на компютъра, от който е подадена заявката (може да бъде директно компютър на потребителя),
потребителското име, предоставено в процеса на упълномощаване,
час на пристигане на запитването,
първи ред на http заявка,
http код на отговор,
брой байтове, изпратени от сървъра,
URL адрес на последно посещаваната страница от потребителя (referer link) - в случай, че преходът към уебсайта gomez.bg е направен чрез препратка,
информация за браузъра на потребителя,
информация за грешки, които са настъпили при реализация на http транзакция,
информация за "бисквиткате",
информация за сесия.

