ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ
Настоящата Политика относно бисквитките се отнася до https://ipsb.bg/, поддържан от СНЦ
“Институт на професионалните счетоводители в България”, ЕИК: 131129026, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. Казбек 41, вх. Б, ет. 3, ап. 29, (“Уебсайт”).
Какво представляват бисквитките?
Нашият Уебсай т използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови фай лове,
които се зареждат в браузъра Ви и се съхраняват на Вашето край но устрой ство - компютър,
мобилен телефон, таблет или др. Тези фай лове позволяват потребителят да бъде разпознат
и Уебсай тът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания.
Бисквитките обикновено съдържат името на Уебсай та, времето, за което се съхраняват на
компютъра на потребителя, и уникален номер. Някои бисквитки остават съхранени на
устрой ството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при
следващото
Ви
посещение
в
нашия
Уебсай т.
Моля, кликнете върху заглавията на отделните категории бисквитки, за да научите повече и
да промените настрой ките по подразбиране. Моля също да имате предвид, че някои от
бисквитките са строго необходими. Това означава, че със зареждането на Уебсай та във
Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на
Уебсай та и не могат да бъдат изключени в нашата система.
За какво се използват бисквитките?
Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на Уебсай та към предпочитанията
на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с Уебсай та. Използват се и за
изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят
работи с Уебсай та, което, от своя страна, помага за подобряването на структурата и
съдържанието на Уебсай та, като в същото време нямаме достъп до лична потребителска
информация.
Съдържат ли бисквитките лични данни?
Личните данни, които се събират чрез бисквитките, могат да бъдат използвани само за
извършване на определени операции за потребителя, както е посочено в настоящата
политика. Такава информация се криптира по начин, кой то прави достъпа до нея от
неоторизирани
лица
невъзможен.
Какви бисквитки използваме?
Уебсай тът използва два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни

фай лове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от Уебсай та
или не затвори използваното от него приложение (уеб браузър). Фиксираните бисквитки са
фай лове, които остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на
бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя.
Използваните от Уебсай та бисквитки са конфигурирани от самия Уебсай т, когато го
посещавате, и те могат да бъдат разчетени единствено от нeгo. Бисквитки, използвани от
наши партньори, включително, но не само потребителите на Уебсай та, са обект на техни
собствени
политики
за
поверителност.
Конкретно, използваните на нашия Уебсай т бисквитки са:
● CSRF Token – задължава браузъра Ви да обработва бисквитки;
● Session ID – гарантира, че всяка информация, която давате или приемате, се запомня
от нашия Уебсай т. Без тази бисквитка Уебсай тът ще Ви третира като нов посетител
при всяко Ваше влизане. Тя не ви идентифицира лично и не е свързана с друга
информация.
Искаме да знаете, че използваме бисквитките на основание чл. 4а от Закона за електронната
търговия (регламентиращ съхраняването на информация в крайното устройство на
потребителя и достъпа до нея) и член 6, параграф 1, буква (е) от Общия регламент относно
защитата на личните данни (“обработването е необходимо за целите на легитимните
интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси
преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните,
които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е
дете”).
Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си,
така че да Ви информира, когато определен уебсай т иска да запамети на устрой ството Ви
бисквитки, а Вие съответно да ги приемате или не.
Имай те предвид, че деактивирането на бисквитките във Вашия браузър може да ограничи
функционалността
на
нашия
Уебсай т
за
Вас.
С оглед пълна прозрачност Ви информираме и за опционалните бисквитки, които
използваме, а именно:
● CloudCart Analytics – това е бисквитка за ефективност (performance cookie), която Ви
идентифицира като потребител на Уебсай та и анализира Вашите интернет сесии;
● Google Analytics - това също е бисквитка за ефективност, предоставена от Гугъл. С нея
анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват
анонимизирани от страна на Гугъл. Искаме да знаете, че Гугъл съобразяват тази своя
услуга с дей стващото законодателство за защита на личните данни и ние имаме

договор за обработване на лични данни с тях;
● AddThis Social Sharing – това е бисквитка за функционалност (functionality cookie),
която ни указва какво съдържание от Уебсай та споделяте в социалните мрежи, които
използвате;
● Remember me - това също е бисквитка за функционалност, която запомня статуса Ви
на логнат потребител.
Настройки на бисквитките
Строго необходими
Моля да имате предвид, че някои от бисквитките са строго необходими. Това означава, че
със зареждането на Уебсай та във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни
за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система.
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Имай те предвид, че деактивирането на тези бисквитки във Вашия браузър може да
ограничи функционалността на нашия Уебсай т за Вас.
С оглед пълна прозрачност Ви информираме и за бисквитките по желание, които
използваме, а именно:
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Функционалност

Имай те предвид, че деактивирането на горните бисквитки във Вашия браузър може да
ограничи функционалността на нашия Уебсай т за Вас.
С кого споделяме информацията, която събираме посредством бисквитките?
Данните, които събираме посредством всяка от описаните по-горе бисквитки, се споделят
със съответния доставчик, посочен срещу дадената бисквитка. Доставчиците обработват

тези данни съгласно собствените си политики, обявени на техните уебсай тове.
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Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез
гореизброените бисквитки, трябва да посетите секция „Настрой ки на бисквитките“ на
нашия Уебсай т и да следвате посочените там стъпки.
По правило, браузърите позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази
настрой ка може да бъде променена, така че автоматичното запаметяване на бисквитки да
бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди
бисквитките да бъдат запаметени на край ното устрой ство. Детай лна информация за
различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настрой ките на браузъра.

