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Настоящият документ представлява неразделна част от Политиката за поверителност и защита на личните 

данни. Потребителите имат права, които могат да упражняват свободно по всяко време. Задължение на всеки 

потребител е да бъде наясно с условията, при които използва платформата NaturaChoice Online. На 

разположение винаги може да намерите нашите Условия за ползване и Политиката за защита на личните данни 
 

Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или 

мобилно смарт устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите 

действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) 

за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или 

преминавате от една страница към друга. 

С помощта на бисквитки уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, 

мобилно смарт телефон или друго смарт устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при 

следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като 

например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. 

Използваме Бисквитки, за да персонализираме нашите услуги и да ви предоставим потребителска 

удовлетвореност в най-голяма степен. Бисквитките правят използването на нашата платформа по-бързо и по-

надеждно. Вие винаги може да изберете да не използвате Бисквитки, да контролирате тяхното използване или 

изобщо да забраните на уебсайта да използва Бисквитки на вашите устройства. 

 

Ние използваме следните видове бисквитки: 

 Сесийни (Session cookies) – позволяват на Уебсайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на 

браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания 

по време на сърфиране в Уебсайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп 

до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след 

сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план. 

 Постоянни (Persistent cookies) – съхраняват се на устройството на Потребителя между сесиите на браузъра, които 

позволяват предпочитанията или действията на Потребителя в целия Уебсайт (а в някои случаи в различни сайтове) 

да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за 

предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама. 

 На първа и трета страни (First & Third Party cookies) – бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на 

Уебсайта, който е избран за посещение от Потребителя. Част от съдържанието в Уебсайта може да бъде от 

доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез 

Уебсайта. Това са „бисквитки от трети страни“. Доставчиците, трети лица, са отговорни за спазването на 

приложимото законодателство и на собствената си политика за бисквитки. 

Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки 

тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за 

поверителност на тези трети страни. 

Контрол върху използването на бисквитки 
Всеки Потребител има възможност да приеме или откаже използването на бисквитките, като избере съответната опция 

от Съобщението за бисквитките при осъществяване на първоначален достъп до Уебсайта. 

Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя 

браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук: 

 Cookie settings in Google Chrome 

 Cookie settings in Firefox 

 Cookie settings in Internet Explorer 

 Cookie settings in Safari 

Може да научите всичко за Бисквитките на адрес www.aboutcookies.org 

 

https://naturachoice.online/user-agreement/
https://naturachoice.online/user-privacy-notice/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings
https://support.microsoft.com/en-hk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191
http://www.aboutcookies.org/

