
Повече информация за бисквитките 

„ЕЪРЗОН“ ЕООД има за цел да направи вашето онлайн преживяване и 

взаимодействие възможно най-информативно, уместно и полезно. Използваме 

бисквитки или подобни техники, за да постигнем това. Смятаме, че е важно да знаете 

какви бисквитки използва нашият уеб сайт и за какви цели. Това ще помогне да 

защитим вашата поверителност, докато подсигуряваме лекотата на използване на 

нашия уеб сайт, доколкото е възможно. 

 

Какво представляват бисквитките? 

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето 

комуникационно оборудване (компютър или мобилно устройство), когато посещавате 

определени уеб сайтове. Във „ЕЪРЗОН“ ЕООД използваме подобни техники, като 

пиксели, уеб маяци и др. За по-голяма последователност всички тези техники общо 

ще се наричат „бисквитки“. 

 

Защо се използват бисквитки? 

Бисквитките могат да бъдат използвани за много различни цели. На първо място 

бисквитки могат да са необходими, за да осигурят правилната работа на уеб сайта. 

Например без бисквитки ще бъде трудно да станете член на уеб сайт, където сте се 

регистрирали или чиито продукти сте сложили във вашата кошница за пазаруване. Те 

се наричат необходими бисквитки. 

Бисквитки могат също така да бъдат използвани, за да се анализира как се използва 

един уеб сайт, за да се отчете броя на посетителите, за да се научи как уеб сайтът 

може да бъде подобрен. Не свързваме статистиката за използването на уеб сайта и 

другите отчети с отделните посетители. Тези бисквитки се наричат аналитични 

бисквитки. 

Трето, бисквитките на социалните мрежи се използват, за да позволят интегрирането 

на социалните мрежи в уеб сайта, така че да можете веднага да харесате или 

споделите дадена страница или продукт във вашата любима социална мрежа. 

Четвъртата важна употреба на бисквитки е да позволят онлайн рекламирането, което 

може да се персонализира, за да показва реклами, които са по-подходящи и 

интересни за вас, и на уеб сайтовете на „ЕЪРЗОН“ ЕООД, и извън тях. Това се прави от 

(целенасочените) рекламни бисквитки 

 



Как мога да избирам бисквитките и моята поверителност на 

уеб сайтовете на „ЕЪРЗОН“ ЕООД? 

Уеб сайтовете на „ЕЪРЗОН“ ЕООД ви предоставят възможността да настроите вашите 

предпочитания относно бисквитките. Чрез щракване върху „Бисквитки“ можете да 

изберете кои типове бисквитки бихте искали да използва нашият уеб сайт. Можете да 

промените вашите предпочитания по всяко време. В „Настройки на бисквитките“ 

можете да намерите и списък на всички бисквитки в рамките на всяка категория 

(необходими, аналитични, на социалните мрежи, за целево рекламиране). 

Имайте предвид, че използването на „Настройки на бисквитките“ на нашия уеб сайт 

може да не доведе до изтриването на всички бисквитки, които вече са били 

настроени. Можете да направите това чрез настройките на вашия уеб браузър, както 

е описано по-долу, след като сте променили вашите „Настройки на бисквитките“ на 

нашия уеб сайт. 

Ако посещавате уеб сайта на „ЕЪРЗОН“ ЕООД, насочен към посетителите извън ЕС, 

можете да използвате настройките на вашия уеб браузър, за да изберете бисквитките 

и поверителността. 

 

Как да управлявате или дезактивирате бисквитките на вашия 

браузър 

Имайте предвид, че понастоящем „ЕЪРЗОН“ ЕООД не използва техническо решение, 

което би ни позволило да отговорим на сигналите за заявки за неследене от вашия 

браузър. Освен чрез използването на секцията „Настройки на бисквитките“ на нашия 

уеб сайт можете да управлявате вашите настройки на бисквитките по всяко време и 

от настройките на браузъра ви. Имайте предвид, че настройките на вашия браузър 

може да не ви предоставят същата лекота на използване както настройките на 

бисквитките на нашия уеб сайт. Ако просто дезактивирате всички бисквитки или 

всички наши бисквитки в настройките на вашия браузър, можете да откриете, че 

някои секции или функции на нашия уеб сайт(ове) няма да работят, защото вашият 

браузър може да ни попречи да настроим функционално необходимите бисквитки. 

Следователно е препоръчително да използвате „Настройки на бисквитките“ на нашия 

уеб сайт, вместо да дезактивирате всички бисквитки чрез вашия уеб браузър. 

 

Можете да откриете допълнителна информация как да променяте вашите настройки 

за бисквитки за браузъра, който използвате, от следния списък: 



 

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

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-

cookies 

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 
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