Политика за "Бисквитки"
Политика за бисквитките на уеб сайта на „Бо и Бо
Комуникации”
Ние използваме „бисквитки“ (cookies), чрез които събираме нужната информация и
данни, за да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и индивидуално
ориентирано съдържание, когато посещавате нашaтa интернет страницa: boandbo.bg . С
настоящата Политика целим да Ви запознаем с начина, по който използваме тези
технологии и да бъдете по-сигурни по отношение на използването на бисквитки от наша
страна. Приканваме Ви и да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни,
за да разберете другите начини, по които използваме информацията и данните, която
събираме от Вас. При наличие на допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на
мейл адрес: office@boandbo.bg.

Какво представляват бисквитките?
Бисквитката (cookie) e малко количество данни, които се съхраняват във файл, който
уебсайтовете съхраняват в компютрите на своите посетители с цел съхраняване на
информация, специфична за този посетител или устройството, което той използва. Това
помага на сайта да запомни информация за Вашето посещение, като например проектите,

които сте разгледали. Така следващото Ви посещение ще бъде по-лесно, а сайтът ще бъде
по-полезен за Вас.
Прави се разлика между постоянни и временни бисквитки. Постоянните се запазват като
файлове на Вашия компютър или мобилно устройство. Временните /сесийни/ бисквитки
се пазят временно, когато посещавате сайт и за времето, докато трае сесията Ви на същия.
Повечето бисквитки не събират информация, която може да Ви идентифицира, а по-скоро
събират обща информация за това как потребителите достигат до сайтовете и как ги
използват или какво е тяхното местоположение. Това прави използването на сайта поудобно. Бисквитките не могат да навредят на Вашите лични файлове или да увеличат
риска от вируси в компютъра Ви.

Какви бисквитки използва сайтът на Бо и Бо
Комуникации?
1. Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са задължителни, защото Ви дават възможност да се движите из сайта и
да използвате неговите функции. Без тези бисквитки, ние може да нямаме възможност да
предоставим определени услуги или функции и нашата Интернет страница няма да
работи безпрепятствено и ефективно за Вас, както бихме искали.
Име на
бисквитка

iapp-sso

Източник Валидност

IAPP

Цел

24 часа

Тази бисквитка се използва за целите
на влизане, за да се гарантира, че
информацията за профила е достъпна,
когато членовете влизат в нашия
уебсайт.

orig-iapp-host

IAPP

24 часа

Тази бисквитка се използва за
активиране на функционалността за
пренасочване, когато излезете от сайта
на общността на IAPP (m y.iapp.org).

privacy_notice

IAPP

365 дни

Тази бисквитка контролира нашите
банери, свързани с актуализации за
поверителност.

2. Бисквитки за ефективност и функционалност
Използваме бисквитки на Google, Facebook и Twitter за функциониране на различните
бутони за споделяне към социалните мрежи, както и бисквитки на Crowdio A/S - услугата
за онлайн чат, която използваме на нашия уебсайт.
Тези бисквитки не са задължителни, но ни позволяват да персонализираме Вашето
онлайн преживяване на нашата Интернет страница. Чрез използването ние:
-

запомняме Вашите предпочитания, така че да бъде избегнато повторното
въвеждане на информация, която вече сте предоставили;
събираме данни за начина, по който се използват услугите ни, за да можем да
подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания.

3. Сесийни бисквитки
Използваме и сесийни бисквитки, които Ви позволяват да се движите между отделните
страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се вписвате. Използваме такива
бисквитки и за да Ви разпознаем, когато се връщате отново на нашия Сайт.

4. Рекламни бисквитки
Тези бисквитки позволяват да определим кои са най-популярните части от нашия Сайт и
да следим честотата на използването на нашите услуги, така че взаимодействието Ви с нас
да може да бъде подобрено. Важно е да знаете, че изключването на рекламните
бисквитки не означава задължително, че Вие няма да виждате наши реклами на
уебсайтовете на трети страни, а че тези реклами няма да бъдат специално насочени към
Вас или съобразени с Вашите предпочитания.
Бо и Бо Комуникации използва бисквитки на Google и FaceBook, за да Ви показва реклами,
които вярваме, че са релевантни на Вашите интереси.
Вие можете да видите тези реклами на различни сайтове, които посещавате, както и в
социалните мрежи.

5. Бисквитки на трети страни
налитичните бисквитки служат за събирането на статистическа информация , въз основа
на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с
оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива
статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници
на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други.
Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който
потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. а по-

добра прецизност, сайтът ни използва утвърдените аналитични инструменти на Google
Analytics.
При определени обстоятелства ние можем да работим с трети лица, за да предоставяме
услуги на нашия Сайт. Трети лица - рекламодатели и други организации могат да
използват техни собствени кукита, за да събират информация за Вашата активност на
нашия Сайт и/или рекламите, които сте разглеждали. Тази информация може да се
използва от тях за показване на реклами, за които те смятат, че е най-вероятно да
представляват интерес за Вас въз основа на съдържанието, което сте преглеждали.
Третите лица – рекламодатели могат да използват тази информация също за измерване
на ефективността на техните реклами. Ние нямаме достъп до и не контролираме тези
бисквитки и за да деактивирате или отхвърлите кукитата на трети лица, моля обърнете се
към уебсайта на съответното трето лице.

Колко време се съхранява информацията?
Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. При сесийните тя се изтрива
при затварянето на браузъра, докато постоянните са валидни между два месеца и
няколко години.

Как можете да управлявате бисквитките?
Имате възможност да контролирате и управлявате използваните бисквитки, да изтривате
запазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата им в бъдеще.
ко искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да го настроите
така, че той да Ви уведомява за това.
Приканваме Ви да посетите https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ за
информация относно най-често използваните браузъри и как да контролирате и
управлявате биксвитки.
ко се притеснявате най-много за рекламните бисквитки на трети страни, които ние и
други рекламодатели ползваме, можете да зададете своите предпочитания и да ги
управлявате от тук: http://www.youronlinechoices.com/bg/.
Важно: Молим Ви да имате предвид, че ако изцяло забраните бисквитките, Интернет
Страницата на Бо и Бо Комуникации няма да може да функционира правилно.

Допълнителна информация

ко имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с
нас по имейл на имейл адрес: office@boandbo.bg или ни се обадете на тел.
00359877799521.

Този документ е обновяван последно на 19.01.2020 г.

