Информация за бисквитки

Онлайн магазинът ни използва „бисквитки“, за да подобри представянето, за статистически анлизи и за
да осигури удобно и персоланизирано пазаруване на Вас, нашите клиенти.

Какво представляват „бисквитките“ и каква е тяхната задача?

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра или в паметта на Вашия
компютър и/или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Целта на „бисквитките“ е да направят преживяването Ви в нашия онлайн магазин персонализирано, така
че да не е нужно да въвеждате своите данни отново и отново. Те позволяват на магазина да запомни
Вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги задавате всеки
път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Някои „бисквитки“ събират
аналитична информация за поведението на потребителите.
Има различни видове "бисквитки". Едни идват директно от нашия уебсайт, други – от трети страни,
които поставят бисквитки на нашия сайт. Te могат да се съхраняват за различни периоди от време в
браузъра или устройството Ви. „Бисквитките“ за сесии, например се изтриват от компютъра или
устройството, когато затворите уеб браузъра си. Постоянните "бисквитки" от своя страна ще бъдат
съхранявани на компютъра или устройството, докато бъдат изрично изтрити от Вас или докато не
достигнат своята дата на изтичане.

Какви „бисквитки“ използваме в нашия онлайн магазин?

Като посетители на нашия онлайн магазин, ние можем да поставим „бисквитки“ във Вашия браузър.
„Бисквитките“, идващи от нашия уебсайт са известни като First Party Cookies и най-основно целят
запазването на информация за сесията, докато разглеждате продуктите или друга информация в магазина.
Например – използваме „бисквитки“, за да съхраним продуктите, които сте добавили в количката. Други
цели, свързани с тяхната употреба са:
Възможен и лесен вход във Вашия потебителски профил
Подсигуряване сигурността на сайта
Статистически анализ на посещаемостта

Без този тип технологии нашият онлайн магазин и услугата, която Ви предоставяме не би могла да
оперира с пълните си възможности и функционалности.
Други „бисквитки“, които използваме, идват от трети страни и се наричат Third Party Cookies. Toва са:

Бисквитки за анализ и статистика - Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме
използването на нашия онлайн магазин и да проследяваме ефективността на услугата и
комуникацията й. Използваме Google Analytics, за да оценим как потребителите
взаимодействат с магазина – инструмента за анализ ни позволява да определим дали сте
разглеждали конкретна страница, колко време сте прекарали в уебсайта или дали сте
отворили изпратен от нас имейл. Това ни помага да Ви предоставим само тази информация,
която Ви интересува, подобрявайки съдържанието и процеса на поръчка в онлайн магазина.
Повече информация и настройки можете да видите тук

Бисквитки на социални мрежи - Тези „бисквитки“ се интегрират от социални платформи
като Facebook, Twitter, G+, Pinterest, YouTube и целят да осигурят или подобрят съдържанието
на уебсайта. Такива например са услуги, които позволяват възпроизвеждане на видеофайлове,
които създават секции с коментари, интегрират бутони за харесване или споделяне на
съдържание и др. Ние използваме социалните мрежи, за да подобрим взаимодействието Ви с
нашия онлайн магазин и да осъществим още по-близка връзка с Вас, нашите клиенти. Моля,
имайте предвид, че някои от тези платформи поставят бисквитки, които се използват още за
неща като поведенческа реклама, анализи и проучване на пазара. Можете да настроите
Вашите предпочитания свързани с настройките за реклама във фейсбук от тук.

Бисквитки на рекламни платформи - Рекламните "бисквитки" ни позволяват да пригодим
маркетинга си към Вас и Вашите собствени интереси. Така можем да бъдем сигурни, че ще
Ви предоставим по-персонализирани възможности в бъдеще. Този тип "бисквитки" запомнят,
че сте посетили сайта ни и конкретна продуктова страница и/или категория от него. Така ние
можем да съобразим с това рекламите, които Ви показваме. Въпреки, че тези "бисквитки"
могат да следят посещенията на устройството Ви на нашия уебсайт и други сайтове, те
обикновено не могат да Ви идентифицират лично. Без тези „бисквитки“ рекламите, които
виждате, могат да бъдат по-малко подходящи и интересни за Вас. За да ги контролирате,
можете да използвате следния линк: www.youronlinechoices.com

Как да деактивирате използването на „бисквитки“

Деактивирането и активирането на „бисквитки“ можете да управлявате чрез настройките на използвания
от Вас браузър. Като потребител Вие имате възможността да зададете своите предпочитания за всеки
браузър и/или устройство, които използвате за достъп до Интернет.
Искате да научите повече за "бисквитките", как да ги контролирате, деактивирате или изтриете? За
подробна информация посетете www.aboutcookies.org

