ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
1. Обща информация
Загорка АД, България, гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №41 („ЗАГОРКА“ или „ние“, или „нас“)
използва бисквитки, за да Ви осигури по-добро онлайн изживяване. За да използвате
пълноценно уеб сайта на ЗАГОРКА („уеб сайт“), Вашият компютър, таблет или мобилен телефон
ще трябва да приема бисквитки. Смятаме, че е важно да знаете какви бисквитки използва нашият
уеб сайт и за какви цели. Това ще Ви помогне да осигурите защита за Вашата поверителност, като
в същото време Ви предоставя най-доброто онлайн изживяване.
2. КАКВО Е „БИСКВИТКА“?
Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се
изтеглят и могат да се съхраняват на Вашето потребителско устройство, напр. компютъра Ви (или
други устройства с възможност за използване на интернет например смартфон или таблет). В
ЗАГОРКА може да използваме подобни техники, като пиксели, уеб маяци и пръстови отпечатъци
на устройството. За оптимална последователност, всички тези комбинирани техники ще бъдат
наричани по-нататък „бисквитки.“
Настоящата Политика за бисквитки предоставя информация за бисквитките, които използваме,
и защо ги използваме. Нашата Политика за поверителност съдържа подробно описание на друга
информация, която може да събираме, и как можем да използваме Вашата лична информация.
3. БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ НА УЕБ САЙТА
ЗАГОРКА използва няколко различни типа бисквитки. Някои от тях са бисквитки за сесии, които
са временни и ни позволяват да свързваме действията Ви по време на сесия на браузър.
Бисквитките за сесии се изтриват, когато затворите браузъра. Други бисквитки са постоянни
бисквитки, които остават на устройството Ви за посочения в бисквитката период от време. Уеб
сайтът използва бисквитки за следните цели:






ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ
Функционалните бисквитки са от съществено значение и Ви помагат да навигирате в уеб
сайта. Те подобряват удобството за посетителите на уеб сайта. Тези бисквитки
гарантират, че трябва да преминете проверката на възрастта еднократно и кошницата Ви
ще бъде запазена по време на всички стъпки от процеса на разплащане. Тези бисквитки
също така помагат да се поддържа сигурността и основните функционалности на уеб
сайтовете.
БИСКВИТКИ НА GOOGLE ANALYTICS
Бисквитки на Google Analytics ни помагат да разберем поведението на нашите посетители
и използването на уеб сайта по агрегиран начин. Например, може да използваме тези
бисквитки, за да разберем как посетителите използват нашия уеб сайт. Това означава, че
можем да разберем какво работи и какво не работи, като това ни позволява непрекъснато
да подобряваме уеб сайта и да измерваме колко са ефективни нашите реклами и
комуникации.
Използваме бисквитки на Google Analytics, за да получаваме цялостна представа за
навиците и обема на посетителите и да помогнем за подобряването на общото
изживяване на нашия уеб сайт. Можете да откажете използването на бисквитки, като
изберете подходящите настройки във Вашия браузър, както е описано по-горе. Освен това
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можете да предотвратите събирането и използването на данни от Google (бисквитки и IP
адрес), като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на адрес
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg#. Можете да деактивирате използването
на Google Analytics, като използвате връзката деактивиране на Google Analytics. Тази
връзка създава бисквитка за отказ, която предотвратява по-нататъшното обработване на
Вашите данни. За повече информация относно бисквитките на Google Analytics, моля,
вижте помощните страници и политиката за поверителност на Google:
Google's Privacy Policy
Google Analytics Help pages.
БИСКВИТКИ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Уеб сайтът разрешава бисквитки на социални мрежи на трети страни (напр. Facebook,
YouTube, Twitter, LinkedIn). Това позволява на потребителя да споделя съдържание от уеб
сайта в социални мрежи. Тези трети страни могат да използват бисквитки за свои
собствени цели. ЗАГОРКА няма влияние върху начина, по който тези социални мрежи
използват Вашите данни. За повече информация относно бисквитките, зададени от
социалните мрежи, моля, направете справка с техните собствени политики за
поверителност и за бисквитките.
РЕКЛАМНИ БИСКВИТКИ
Рекламните бисквитки ще запомнят предпочитанията Ви за продукти и страници, и че по
принцип сте посетили уеб сайта. Стремим се да Ви предоставяме реклами, които са
подходящи за Вас и според Вашите интереси в други онлайн платформи, ако има такива,
въз основа на Вашите посещения и поведение при сърфиране на нашия уеб сайт и други
уеб сайтове на трети страни. Въз основа на тези интереси разработваме сегментиран
профил и след това адаптираме съдържанието и рекламите на нашия уеб сайт за
различни
групи клиенти.
Трети страни, които задават бисквитки чрез уеб сайта ни, по този начин също могат да се
опитат да разберат какви са Вашите интереси, и тази информация може да бъде
използвана и за представяне на съдържание или реклами, които е по-вероятно да Ви
интересуват на други уеб сайтове, различни от този на ЗАГОРКА. В този случай
информацията за Вашето текущо посещение на уеб сайта може да бъде съчетана с
информация от предишни посещения на други уеб сайтове, различни от нашите.
Тези рекламни бисквитки се използват и за ограничаване на броя пъти, който виждате
дадена реклама, както и за измерване на ефективността на рекламите./
Дори ако тези рекламни бисквитки не се използват, моля, имайте предвид, че ще виждате
реклами на нашия уеб сайт; тези реклами обаче няма да бъдат съобразени с Вашите
интереси. Тези реклами могат например да бъдат променяни според съдържанието на
уеб сайта. Можете да сравните този вид реклами, свързани със съдържанието, с реклами
по телевизията. Ако например гледате кулинарна програма по телевизията, често ще
виждате реклама за продуктите за готвене по време на рекламните блокове, докато тази
програма е включена.

4. КОНТРОЛ НА ВАШИТЕ НАСТРОЙКИ ЗА БИСКВИТКИ
След като ни дадете Вашето съгласие за използването на бисквитки, ще запазим бисквитка на
Вашия компютър или устройство, за да го запомним за следващия път. Ако искате да оттеглите
Вашето съгласие за бисквитки по всяко време, ще трябва да изтриете бисквитките чрез
настройките на Вашия интернет браузър. Трябва да направите това чрез настройките на браузъра
за всеки браузър, който използвате. Моля, имайте предвид, че някои от нашите услуги няма да
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функционират, ако браузърът Ви не приема бисквитки. Все пак можете да разрешите бисквитки
от определени уеб сайтове, като ги направите „доверени уеб сайтове“ във Вашия интернет
браузър. Следните връзки могат да Ви помогнат при управлението на настройките на
бисквитките или за повече подробности можете да използвате опцията „Помощ“ във Вашия
интернет браузър.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookiesMozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Adobe (флаш бисквитки): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html
За да блокирате по-конкретно бисквитките на Google Analytics, можете да инсталирате
„добавката на браузър за изключване на Google Analytics“, предоставена от Google.
5. ПРЕГЛЕД НА БИСКВИТКИТЕ
По-долу е представен пълен списък на бисквитките, използвани в уеб сайта на ЗАГОРКА:
5.1 Функционални бисквитки
ИМЕ

УСТОЙЧИВОСТ

ОПИСАНИЕ

ИЗТОЧНИК

ASP.NET_SessionId

Сесия

Уникален ASP.NET ID за сесия за
намаляване на времето за
зареждане. Технически
необходимо.

heineken.com

sto-id-farm*

12 часа

Инфраструктурна бисквитка

heineken.com

AgeGatewayAllowed

Сесия

Задължителен за Agegateway
логиката на платформата

heineken.com

AgeGatewayCod

Сесия

Задължителен за Agegateway
логиката на платформата

heineken.com

AgeGatewayCoo

Сесия

Задължителен за Agegateway
логиката на платформата

heineken.com

AgeGatewayDarkMarket

Сесия

Задължителен за Agegateway
логиката на платформата

heineken.com

AgeGatewayDob

Сесия

Задължителен за Agegateway
логиката на платформата

heineken.com

AgeGatewayGreyMarket

Сесия

Задължителен за Agegateway
логиката на платформата

heineken.com
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cc_consent

5 дни

Запазва решението на
потребителя относно
използването на бисквитки

cc_show

5 дни

Запазва стойност с цел
определяне дали трябва да се
показва банер с бисквитка

heineken.com

heineken.com

5.2 Бисквитки на Google Analytics (Вижте раздел 3в на настоящата Политика)
ИМЕ

УСТОЙЧИВОСТ

ОПИСАНИЕ

ИЗТОЧНИК

2 години

Аналитични бисквитки,
които
измерват
анонимно посещения

Google

_gid

24 часа

Аналитични бисквитки,
които
измерват
анонимно посещения

Google

_dc_gtm_UA-*

1 ден

Аналитични бисквитки,
които
измерват
анонимно посещения

Google

_gat_UA-*

Сесия

Аналитични бисквитки,
които
измерват
анонимно посещения

Google

Сесия

Зададено след Agegate
за
анализите
на
ЗАГОРКА

Krux Scripts

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Неопределено

Използва
се
сървърната част
анализите
персонализиране
съдържанието

heineken.com

c_user, datr, fr,
presence,sb, wd, xs

Варира

Бисквитки
Facebook
Connect за age gate
функционалност

_ga

_kuid_

locale,

pl,

за
от
и
на

Facebook
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5.3 Рекламни бисквитки
ИМЕ

IDE,
NID,

УСТОЙЧИВОСТ

ОПИСАНИЕ

ИЗТОЧНИК

Сесия

Google използва бисквитки като NID и SID с цел
персонализиране на рекламите според свойствата на
Google като Google Search. Например ние използваме
такива бисквитки, за да запомним Вашите последни
търсения, Вашите предходни взаимодействия с реклами на
рекламодатели или резултати от търсене и Вашите
посещения на уебсайта на даден рекламодател. Това ни
помага да Ви показваме персонализирани реклами в
Google.
Също така използваме една или повече бисквитки за
реклама, която обслужваме в мрежата. Една от основните
рекламни бисквитки в сайтове, които не са на Google, се
нарича „IDE“ и се съхранява на домейна doubleclick.net.
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/

Google

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
ЗАГОРКА преглежда периодично тази Политика за бисквитки и когато е необходимо ще прави
актуализации. Всички промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на страницата на
нашия уеб сайт и ще Ви бъдат съобщавани, доколкото е възможно. Можете да преглеждате тази
уеб страница за актуалната към момента версия.
Ако имате допълнителни въпроси и/или коментари, моля, свържете се с нас чрез този уеб
формуляр или на имейл GRPD.Bulgaria@heineken.com.
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