Политика за използване на "бисквитки"
Съгласие

Чрез използването на този уебсайт (pirinskopivo.bg) (Уебсайтът) вие се съгласявате да използвате "бисквитките" в
съответствие с тази политика за използване на "бисквитки". При първото си посещение на Уебсайта ще видите изскачащ
прозорец, който ще ви уведоми за това. Въпреки че обикновено той няма да се появява при последващи посещения, вие
можете да откажете вашето съгласие по всяко време, като спазвате инструкциите по-долу.

Деактивиране на "бисквитките"

Ако не сте съгласни да използвате нашите "бисквитки" в Уебсайта, моля, деактивирайте ги, като спазвате указанията за
вашия браузър, посочени [тук]. Моля да имате предвид, че някои от приложенията на Уебсайта и услугите, предоставени на
Уебсайта, няма да функционират толкова добре, ако "бисквитките” са деактивирани.

Когато организацията, която е задала "бисквитката", предоставя автоматизиран деактивиращ инструмент по отношение на
своите "бисквитки", ние описваме под името на тази организация категорията "бисквитки", която тя е определила заедно с
линка към нейния автоматизиран инструмент за деактивиране. При всички останали случаи ние изброяваме имената на
самите "бисквитки" и техния източник към датата на тази политика за използване на "бисквитки", така че ако желаете, да
можете лесно да ги идентифицирате и деактивирате чрез инструментите на вашия браузър.

Някои браузъри ви дават възможност да сигнализирате, че не желаете да се проследява активността ви в интернет.
Деактивирането на проследяването може да възпрепятства някои приложения на Уебсайта и услугите, предоставяни на
Уебсайта.

След първоначалното ви посещение в Уебсайта ние може да променим ""бисквитките", които използваме. Тази политика за
използване на "бисквитки" винаги ще ви дава възможност да разберете кой и с каква цел поставя "бисквитки" и да ви даде
средствата да ги деактивирате, така че трябва да я проверявате от време на време.

Какво представляват "бисквитките"?

"Бисквитките" са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на вашето устройство,
когато посещавате даден уебсайт. След това "бисквитките" се препращат обратно до началния уеб домейн при следващите
ви посещения в този домейн. Повечето уеб страници съдържат елементи от няколко уеб домейна, така че когато посетите
Уебсайта, браузърът ви може да получава "бисквитки" от няколко източника.

"Бисквитките" са полезни, защото дават възможност на даден уебсайт да разпознава устройството на потребителя.
"Бисквитките" ви дават възможност ефективно да навигирате между страниците, да запомните предпочитанията си и като
цяло да подобрите потребителския си опит. Те също така могат да бъдат използвани и за приспособяване на рекламите към
предпочитанията ви чрез проследяване на браузването ви през уебсайтовете.

"Бисквитките" за сесии се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, а постоянните "бисквитки" остават на

устройството ви и след като браузърът е затворен (например, за да запомните потребителските предпочитания, когато се
върнете на уебсайта).

Какви видове "бисквитки" използва Карлсберг?

По-долу описваме категориите "бисквитки" на Карлсберг, които неговите филиали и неговите контрагенти използват.

Задължителни "бисквитки"

Тези "бисквитки" са от съществено значение, за да ви се даде възможност да се движите в Уебсайта и да използвате
неговите функции. Без тези "бисквитки" не могат да бъдат предоставени услугите, които сте поискали (такива като навигация
между страници, използване на количка за пазаруване или услуги за електронно фактуриране).

В момента Уебсайтът използва следните задължителни "бисквитки":
Наименование
"бисквитката"

на Източник

Цел

age

[Карлсберг]

Тази
бисквитка
се
използва
за
позволяване на достъп
до съдържанието на
след
сайта
потвърждение
на
възраст от 18г. от
страна на потребителя.
Тя е задължителна за
правилното
функциониране
на
сайта

policy_accepted

[Карлсберг]

Тази
бисквитка
се
използва
за
позволяване на достъп
до съдържанието на
сайта
след
потвърждение
на
потребителя,
че
е
съгласен с условията
за защита на личните
данни.

Допълнителна
информация

"Бисквитки" за ефективност

Използваме аналитични "бисквитки", за да анализираме как нашите посетители използват Уебсайта и да следим
ефективността на Уебсайта. Това ни позволява да осигурим преживяване с високо качество, като персонализираме нашето
предлагане и бързо идентифицираме и решаваме каквито и да било проблеми, които възникват. Например, може да

използваме "бисквитки" за ефективност, за да проследяваме кои страници са най-популярни, кой метод за свързване между
страниците е най-ефективен и да определим защо някои страници получават съобщения за грешки. Ние можем също така да
използваме тези "бисквитки", за да подчертаем статии или услуги на сайта, които считаме, че ще представляват интерес за
вас, въз основа на вашето използване на Уебсайта. Събраната от тези "бисквитки" информация не се свързва с вашите
лични данни от нас или от нашите контрагенти.

В момента Уебсайтът използва следните аналитични "бисквитки" от Google Analytics:
Наименование Източник Цел
на
"бисквитката"
-ga

Google
Analytics

-gat
-gid

Продължителност Допълнителна информация

Тези
50 месеца
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използват
Уебсайта. Ние
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информацията,
за да съставим
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да
подобрим
Уебсайта.
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и
Уебсайта
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За политиката на Google по отношение на
Google
Analytics
кликнете
тук
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Можете да се откажете от проследяването от
Google Analytics, като посетите
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGB.

Постоянни "бисквитки".

Рекламни "бисквитки"

Рекламните "бисквитки" (или насочващите "бисквитки") събират информация за навиците за браузване, свързани с вашето
устройство и се използват, за да направят рекламата по-подходяща за вас и вашите предпочитания. Те се използват и от
услугите, предоставени от трети страни на Уебсайта, като бутоните "Like" или "Share", в допълнение към предоставянето на
исканата функционалност. Третите страни предоставят тези услуги във връзка с това, че са установили, че вие (или по-точно
вашето устройство) сте посетили определен уебсайт. Тези трети страни поставят рекламни "бисквитки", както когато
посещавате Уебсайта, така и когато използвате техните услуги и излизате от Уебсайта. Техните практики за защита на

личните данни са изложени по-долу:

Политика за използване на "бисквитки" за видеоплейъра на YouTube: https://policies.google.com/privacy?
hl=en (стандартните условия на Google).
Можете да се откажете от рекламните "бисквитки", определени от тези трети страни, на адрес
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Използване на IP адреси и уеб дневници

Ние можем също така да използваме вашия IP адрес и тип на браузъра, за да помогнем при диагностицирането на проблеми
с нашия сървър, да администрираме Уебсайта и да подобрим услугата, която ви предлагаме. IP адресът е цифров код, който
идентифицира компютъра ви в интернет. Вашият IP адрес може да се използва и за събиране на широка демографска
информация.

Ние можем да извършим IP търсене, за да определим от кой домейн идвате (например google.com), за да прецизираме
демографските данни на нашите потребители.

Политиката за използване на "бисквитките" не покрива уебсайтове на трети страни

Моля, имайте предвид, че тази политика за използване на "бисквитки" не се отнася до и ние не носим отговорност за
практиките за поверителност на уебсайтове на трети страни, които могат да бъдат свързани с Уебсайта.

Промени в политиката за използване на "бисквитки"

Ние може да актуализираме тази политика за използване на "бисквитки" и ви препоръчваме периодично да преглеждате
политиката, за да сте информирани за това как използваме "бисквитки". Тази политика за използване на "бисквитки" е
актуализирана последно на 24 май 2018 г.

Език на изскачащия прозорец за съгласие за ползване на "бисквитки"

Стъпка 1 – Заглавна/целева страница
Механизъм: Заглавна страница (без фон), която засенчва сайта или част от сайта, докато не се
кликне върху друга част от страницата – "бисквитките" не се задават, докато потребителят не
даде съгласието си – потребителят няма да бъде допуснат да премине след първата страница,
докато потребителят не даде съгласието си за използване на "бисквитки". За оператора на сайта
трябва да бъде достатъчно ясно, че трябва да гарантира, че не е възможно потребителят да не я
е видял и прочел. Използва се "бисквитка", която запазва заглавната страница поне за
следващите [3] посещения на потребителя, а след това я премахва (ако "бисквитката" бъде
изтрита, заглавната страница ще се появи отново).

Текст на целевата страница:
"Използване на бисквитки от [уебсайта]
Ние използваме бисквитки, за да предоставяме нашите онлайн услуги. Подробности и
инструкции как да деактивирате тези бисквитки са изложени тук [тук] [моля въведете линка за
правилата за бисквитките тук].
Като кликнете върху "Приемам", вие се съгласявате да използваме нашите бисквитки, освен ако
не сте ги деактивирали."
["Приемам"] [бутон или хиперлинк, върху които потребителят трябва да кликне, за да
позволи на уебсайта да остави "бисквитки" и да позволи на потребителя да се
придвижва отвъд началната страница на уебсайта].

Стъпка 2 – Информационна връзка на началната страница по всяко време
Уверете се, че на началната страница по всяко време има ясна връзка към политиката за
използване на "бисквитките".

