
ПРАВИЛА ЗА БИСКВИТКИТЕ 

Този сайт използва бисквитки и сходни технологии (като пикселни маркери, уеб 

бийкъни, прозрачни GIF файлове, JavaScript и локално съхранение) на своите уебсайтове, 

мобилни уебсайтове и приложения ("сайтове"). Наричаме тези бисквитки и сходни технологии 

просто "бисквитки" в целия текст на настоящите Правила за бисквитки. В Правилата се описва 

какво представляват бисквитките, как ги използваме и как можете да ги управлявате. 

С решението си да използвате този сайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки, 

описана в настоящите Правила за бисквитки. Ако Вие или Вашият администратор сте 

деактивирали бисквитките, уебсайтът все още ще работи, но някои части няма да 

функционират без бисквитки. 

Какво представляват  бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове 

(обикновено съдържащи букви и цифри), които се поставят на Вашето устройство, когато 

посетите някой уебсайт. Те се използват на множество уебсайтове за различни цели. Може да 

са нужни например за функционирането на даден уебсайт или за персонализиране на работата 

с него. Информацията в бисквитките може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето 

устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилно устройство). Тази 

информация най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. 

Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде 

използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа. 

Какви типове бисквитки използваме?   Бисквитките, които използваме в нашия сайт са 

необходими и функционални. 

Необходими бисквитки. Те са строго необходими и задължителни за правилното 

функциониране на сайта и не могат да бъдат изключени в нашата система.  

Функционални бисквитки. Те позволяват на сайта ни да запомни информация, която 

промeня начина, по който сайтът изглежда, като пример: избрания от Вас потребителски език; 

регионът, от който сте Вие; Тези бисквитки са собствени само за сайта, като не се ползват от 

трети страни.  

За какви цели се използват бисквитките от Фреш Директ ? 

Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме бисквитките за различни цели, 

включително: 

за да можем ние да получаваме информация за Вашите посещения на сайтовете ни; 

да анализираме тенденциите в посещенията Ви, за да подобряваме нашия сайт; 

да предлагаме в нашия сайт и в сайтове на трети страни реклама, комуникации и 

съдържание, създадени от нас или трети страни, които отговарят на интересите Ви;  

да запомним Вашия език, регион и други предпочитания; 

да Ви помагаме да откриете търсената информация 

да отчитаме колко хора и по какъв начин използват сайта ни, да поддържаме 

ефикасната работа на сайта ни и да разбираме своите потребители по-добре. 

Кой слага бисквитките в устройството ми?  Бисквитките може да бъдат поставени на 

устройството Ви от Фреш Директ, като оператор на сайта. Те се наричат бисквитки от "първа 



страна". Някои бисквитки може да бъдат поставени на устройството Ви от страни, различни от 

Фреш Директ. Те се наричат бисквитки от "трети страни". (Например: партньор на Фреш Директ 

може да постави бисквитка от "трета страна", за да се активират услуги за онлайн чат). 

Конкретните бисквитки, които използваме са "cookie_notice_accepted, stored for 1 

month", както и изрично изброените в подробните списъци, поместени на следните адреси:  

- https://wordpress.org/about/privacy/cookies/;  

- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.  

Информация за контакт. Ако имате още въпроси по отношение на настоящите Правила 

за бисквитки, моля свържете се с нас: тел +35929701988, Фреш Директ ООД. 

Промени.  Фреш Директ може да променя настоящите Правила за бисквитки по свое 

усмотрение. Затова Ви молим от време на време да ги преглеждате.  
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