
 
 

1 

 

 

 

 
ПОЛИТИКА НА СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ 

 
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД използва „бисквитки“ (известни още като „кукита“). Те 
представляват малки текстови файлове, които СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД може да 
поставя, за да подобри качеството на предлаганите услуги и да направи уебсайта възможно 
най-лесен за използване. 
 
Като използвате уебсайта и услугите, предлагани от СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД през 
него, Вие приемате настоящата Политика за използване на „бисквитки“ и давате съгласието си 
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД или неговите партньори да поставят „бисквитки“ на 
компютъра или мобилното Ви устройство. 
 
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД използва Google Analytics, за да анализира използването на 
уебсайта си, като Google Analytics генерира статистическа и друга информация за уебсайта 
посредством „бисквитки“ на компютрите на потребителите. „Бисквитките“ могат да се поставят 
в браузъра на компютъра Ви  от Google.  Като използвате нашия уебсайт, Вие давате съгласието 
си за обработване на данните, събрани от Google Analytics, както и за методите на обработката 
им за посочените по-горе цели. Информацията, събрана във връзка с нашия уебсайт, се 
използва за създаване на доклади за използването му. Тази информация се съхранява от 
Google Inc. Може да намерите „Политиката за поверителност на Google“ на: 
http://www.google.com/policies/privacy/ . 
 
„Бисквитките“, които използва СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД, са няколко основни вида: 

 Кратковременни (сесийни) „бисквитки“: Съхраняват се във временната памет на Вашия 
браузър и съществуват само докато посещавате уебсайта. Изтриват се сами при 
напускане на уебсайта и затваряне на браузъра. Позволяват ефективното използване на 
уебсайта, като проследяват показването на съставните му страници, без да се изисква 
въвеждане на вече получена и/или предадена от браузъра на потребителя информация 
в рамките на една и съща сесия. Техническите или сесийни „бисквитки“, ни позволяват 
да избегнем неколкократното въвеждане на една и съща информация по време на 
посещението, като например потребителско име и парола, да анализираме 
използването на предоставените услуги и съдържание, за да оптимизираме 
сърфирането и предлаганите услуги. 

 

 Можем да използваме и „Бисквитки“ на трети страни за маркетинг/ремаркетинг: 
„Бисквитките“ на трети страни позволяват на потребителя да вижда например 
рекламни банери, свързани с разглежданите от нашия сайт страници или друга 
информация с цел аналитично събиране на данни за използването на сайта. 

 
 
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД не използва „бисквитки“, за да следи как ползвателите и 
клиентите използват интернет след като напуснат уебсайта и не съхранява информация, която 
може да бъде прочетена или засечена от трети лица. СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД не 
разменя, продава или отдава под наем информация за „бисквитките“ без изричното съгласие 
на ползвателите. 
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Промяна на настройките за получаване на „бисквитки“: Ако желаете да разрешите или 
забраните „бисквитки“, е необходимо да следвате инструкциите на вашия интернет браузър, 
които обикновено се намират в менютата “Help”, “Tools” или “Edit”. 
 
Повечето браузъри (Internet Explorer, Firefox, Chrome и т.н.) са конфигурирани да приемат 
„бисквитки“. Съхранените „бисквитки“ могат бъдат изтрити, а освен това може и да бъдат 
забранени изцяло. Инструкциите на основните браузъри са предоставени на следните адреси: 
 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

 Firefox: https://support.mozilla.org/bg/ 

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/hub/4230784/internet-explorer-
help#ie=ie-10  

 Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  

 Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265  
 
Като алтернатива може да се използва външен ресурс, намиращ се на 
www.allaboutcookies.org/manage-cookies , който може да даде специфична информация 
относно „бисквитките“, както и как да бъдат управлявани съгласно предпочитанията на 
ползвателя. Следва да имате предвид, че ако блокирате или забраните получаването на 
„бисквитки“, или изтриете „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, няма да 
можете да използвате всички функционалности на уебсайта, може да бъде затруднено 
използването и други сайтове, чиито бисквитки са съхранени във Вашия браузър. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/bg/
https://support.microsoft.com/en-us/hub/4230784/internet-explorer-help#ie=ie-10
https://support.microsoft.com/en-us/hub/4230784/internet-explorer-help#ie=ie-10
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

