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Какво представляват Бисквитките?
Бисквитките са малък код от информация, който се записва от уеб браузъра Ви на
хард диска на компютъра ви. Те често се използват като механизъм от уебсайтовете да
запомнят информация за уеб браузъра и историята на активността в него от
потребителите, като например кликването на различни бутони, информация на за влизане
в сайта и използването му през последните месеци или години.
Как сайтът ни https://palace.alfaresort.bg/ използва Бисквитки?
Като много други уебсайтове и https://palace.alfaresort.bg/ използва бисквитки. Те
се използват, за да се предостави максимално добро изживяване на потребителя, докато
използва тези уебсайтове и функционалностите им. Също така, използваме нашите
бисквитки, за да разработим тези уебсайтове да отговарят на изискванията на
потребителите ни и техните интереси, като взимаме предвид кой, кои страници е видял,
колко често посещава конкретни страници и кои страници на сайта са най-популярни сред
потребителите.
Използваме следните видове бисквитки:
Строго Необходими Бисквитки: Това са бисквитки, които са необходими за
успешната работа с нашия уебсайт https://palace.alfaresort.bg/. Те включват, например,
бисквитки, които позволяват на потребителите да влязат сигурно с потребителското си
име и парола в уебсайта и да използват платформата.
Тези бисквитки са необходими за осигуряване функционалността на уебсайта. Те
дават възможност на уебсайта да променя начина, по който изглежда, като се съобразява
с предпочитанията на потребителя относно езика или региона, в който се намира. Този
вид бисквитки отговарят и за по-нататъшни персонализации на уебсайта.
Наименование
на бисквитката

Провайдър

Вид

Цел

Срок на
съхранение

__cf_bm

myfonts.net

HTTP

Позволява нормалното
функциониране на сайта. Тази
бисквитка се използва за

1 ден

1

разграничаване между хора и
ботове. Това е от полза за
уебсайта, за да
правят валидни отчети за
използването на уебсайта.

Аналитични / Производителни Бисквитки: Тези бисквитки ни позволяват да
разпознаваме и преброяваме броя потребители и да виждаме как потребителите се
движат в него и как го използват. Това помага да подобрим начинът, по който работят
нашите уебсайтове, като например, да помагаме на потребителите да достигат бързо до
информацията, за която са влезли.
Наименование
на
Провайдър
бисквитката

_ga

_ga_#

alfaresort.bg

alfaresort.bg

Вид

Цел

Срок на
съхранение

HTTP

Регистрира уникален
идентификатор, който се
използва за генериране на
статистически данни за
това как посетителят
използва уебсайта.

2 години

HTTP

Използва се от Google
Analytics за събиране на
данни за броя пъти, когато
потребителят е посетил
уеб сайта, както и датите
на първото и последното
посещение.

2 години

Маркетингови бисквитки (Бисквитки с рекламна цел): Тези бисквитки
записват посещенията на потребителите и линковете, през които са минали. Те се
използват, за да доставят рекламни съобщения, които са релевантни към интересите на
различните потребители и също могат да ограничават броя на показвания на реклами.
Наименование
на
бисквитката

Провайдър

Вид

Цел

Срок на
съхранение

2

_fbp

tr

alfaresort.bg

facebook.com

HTTP

Използва се от Facebook
за предоставяне на серия
от рекламни продукти,
като например наддаване
в реално време от
рекламодатели

3 месеца

Pixel

Използва се от Facebook
за предоставяне на серия
от рекламни продукти,
като например наддаване
в реално време от
рекламодатели

За времето
на сесията

Промени в нашата политика за бисквитките:
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на
тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите
клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако
изрично е упоменато друго.
Може ли потребители на уебсайта да блокират „бисквитките“?
Да, можете да промените настройките за поверителност на браузъра си да блокират
всички „бисквитки“; това обаче може сериозно да се отрази на функционалността на
уебсайта и използването му от Вас, тъй като много уебсайтове може да не функционират
както трябва. Вашият браузър може да ви дава възможност да изтривате всички
„бисквитки“ при затварянето му. При този вариант обаче, се изтриват и постоянните
„бисквитки“, които могат да съхраняват вашите предпочитания и персонализирани
настройки в уебсайтовете, които посещавате редовно. Възможно е да запазите
„бисквитките“, които желаете, тъй като браузърът Ви може да дава възможност да
посочите на кои сайтове винаги позволявате или на кои сайтове не позволявате да
използват „бисквитки“. Това означава, че може да откажете бисквитките от всички
сайтове, освен тези, на които имате доверие.
Браузърът на Google Chrome, чрез менюто „Настройки“ предлага възможност за
изчистване на данните за сърфиране. Можете да използвате тази опция, за да изтриете
бисквитки и други данни от сайтове и добавки/притурки, включително данни, съхранявани
на вашето устройство от Adobe Flash Player (известни като Flash бисквитки).
При използване на бисквитките в браузъра Safari, можете да зададете своите
предпочитания, по отношение на това как искате браузърът Safari да ги обработва.
Отворете Safari, ако още не е отворен. Изберете Safari > Предпочитания и след това
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щракнете върху Поверителност. В секцията „Блокиране на бисквитки“ посочете дали и
кога Safari трябва да приема бисквитки от уебсайтове. За да видите обяснение на опциите,
щракнете върху бутона Помощ (въпросителен знак). Ако искате да видите кои уебсайтове
съхраняват бисквитки на вашия компютър, щракнете върху Подробности. Ако настроите
Safari да блокира бисквитки, може да се наложи временно да приемете бисквитки, за да
отворите страница. Повторете горните стъпки, като изберете „Никога“. Когато приключите
със страницата, блокирайте отново бисквитките и след това премахнете бисквитките на
страницата.
При използване на бисквитките в Mozilla Firefox, също имате опция да зададете как
искате Mozilla Firefox да ги обработва.
1. В лентата с менюта щракнете върху менюто на Firefox и изберете
Предпочитания.
2. Изберете панела за поверителност.
3. Задайте Firefox да използва персонализирани настройки за Вашата история.
4. Отметнете Приемане на бисквитки от сайтове, за да активирате бисквитките, и
премахнете отметката, за да ги деактивирате.
o Ако отстранявате проблеми с бисквитките, уверете се, че Приемане на бисквитки
на трети страни също е зададено на „Никога“. За повече информация вижте Деактивиране
на бисквитки на трети страни във Firefox, за да спрете някои видове проследяване от
рекламодатели.
5. Изберете колко дълго могат да се съхраняват бисквитките:
o Съхранявайте до: момента на изтичането им: Всяка бисквитка ще бъде
премахната, когато достигне датата на изтичане, която е зададена от сайта, изпратил
бисквитката.
o Запазете, докато: затворя Firefox: Бисквитките, които се съхраняват на вашия
компютър, ще бъдат премахнати, когато Firefox бъде затворен.
o Запази до: питай ме всеки път: Показва предупреждение всеки път, когато
уебсайт се опита да изпрати бисквитка, и ви пита дали искате да я съхраните или не.
6. Затворете прозореца Предпочитания.
Къде мога да намеря повече информация за „бисквитките“?
Подробна информация за това как организациите използват „бисквитки“ можете да
намерите на: www.allaboutcookies.org.
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