Политика за използване на бисквитки (Cookies) в сайта www.trwl.eu
Използваме бисквитки (cookies) на нашия уебсайт.
Настоящата Политика за използване на бисквитки Ви представя повече информация
за това как използваме бисквитки, както и други автоматизирани средства за събиране,
посредством каквито и да било браузър или устройство, на специфична информация относно
посетителите на нашите уебсайтове, като например за броя на потребителите в нашите
уебстраници, както и за най-посещаваните от нашите уебстраници и уебсайтове.
Посредством събирането на тази информация, ние можем по-добре да адаптираме нашия
уебсайт към потребителите.
Когато използваме бисквитки въз основа на Вашето съгласие, оттеглянето на съгласието не
засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието Ви.
Бисквитки и други автоматизирани средства за събиране на данни
Бисквитки
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно
устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате.
Само този уебсайт може да ги прочете. Освен това даден уебсайт може евентуално да
използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани
бисквитки на трети страни.
•
Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват
автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които
се изтриват, когато затворите браузъра.
Всеки път, когато посещавате уебсайтa www.trwl.eu, ще получавате покана да приемете или
откажете бисквитките.
•

IP адреси и URLs
IP адресът е уникален идентификатор, използван от електронни устройства за
идентифициране и комуникация между тях в Интернет. Когато посещавате нашия уебсайт,
ние можем да видим IP адреса на устройството, което използвате, за да се свържете с
Интернет. Използваме тази информация, за да определим общото географско
местоположение на устройството и да разберем от кои географски региони са посетителите
на нашия уебсайт. Може да използваме тази информация, за да променим начина, по който
Ви
представяме
нашия
уебсайт,
за
да
подобрим
Вашето
посещение.
URL (Uniform Resource Locator / Единен ресурсен локатор) е уникален идентификатор или
адрес за всеки ресурс в Интернет, всъщност това е адресът на уебстраницата, която
посещавате. Ще използваме тази информация, за да видим начина, по който сърфирате из
нашия уебсайт.
Какви бисквитки използваме?
Използваме следните категории бисквитки на нашия уебсайт:

Строго необходими бисквитки
Строго необходимите бисквитки са от съществено значение за правилното функциониране
на уебсайта www.trwl.eu, тъй като те Ви позволяват да преглеждате и да използвате
характеристиките и функционалностите на уебсайта. Без тези бисквитки уебсайтът не може
да функционира правилно.
Бисквитки относно представяне и анализ
Тези бисквитки събират информация за начина, по който посетителите и регистрираните
потребители използват уебсайта, кои уебстраници посещават най-често, Вашия IP адрес,
вида на използвания браузър и дали получават съобщения за грешки от уебстраниците. Те се
използват за подобряване представянето (работата) на уебсайтa и ни позволяват да съберем
информация за Вашето ползване на уебсайта ни, включително съдържанието, което
избирате, когато преглеждате (сърфирате из) нашия уебсайт, за да измерим ефективността и
взаимодействието на потребителите с уебсайта и за да го подобрим. Тези бисквитки могат
да ни бъдат предоставени от трети лица - доставчици на инструменти/услуги за анализ, но се
използват само за целите, свързани с нашия уебсайт.
При всяко посещение на нашия уебсайт тези данни се предават към сървъри на Гугъл
(Google). В случай, че използвате и други услуги на Гугъл (Google), e възможно Вашите
данни да бъдат обработвани в комбинация с друга относима информация с цел профилиране
за рекламни цели. Ние нямаме контрол върху политиките и практиките на Гугъл (Google) по
отношение на обработването на Вашите данни от негово име. По отношение на Гугъл
Анализ (Google Analytics) нашият уебсайт използва функцията „Анонимизиране на IP
(интернет протокол) адреси“ (“Anonymize IP”), която маскира или анонимизира Вашия IP
(интернет протокол) адрес, когато осъществите достъп до нашия уебсайт. Можете да
откриете повече информация относно декларацията за поверителност на Гугъл (Google) тук:
Декларация за поверителност на Гугъл (Google), а относно използването на бисквитки от
услугата за анализ – тук.
Как можете да управлявате или да деактивирате бисквитки от настройките на Вашия
браузър (browser)?
В случай, че желаете да активирате или да деактивирате използването на бисквитки от
настройките на Вашия браузър, можете да посетите съответните уебсайтове, за да научите
необходимите действия, в зависимост от Вашия браузър.
www.trwl.eu може да променя настоящата Политика за използване на бисквитки (cookies) по
всяко време. В случай, че се нуждаете от повече информация, моля преглеждайте я редовно.

