Политика за използване на бисквитки
ETIBONUS.COM
Политиката за бисквитки, предвидена в този документ, е приложима за уебсайта, достъпен на уеб
адреса www.etibonus.com, включително всички поддомейни като etibonus.com/ro, etibonus.com/bg
и т.н. , наричан по-долу Сайта.
Политиката за бисквитките допълва политиката на ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI
European Food Industries SA) по отношение на условията за използване на сайта и защитата и
обработването на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент относно
защитата на данните“ или „GDPR“).
Можете да се свържете по всяко време с длъжностното лице на ETI European Food Industries SA.
по защита на данните, като изпратите заявката си по някой от следните начини:
-Изпратете по поща на адрес: Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк
Крайова (Strada Aviatorilor nr. 10, Sat Ghercești, Comuna Ghercești, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI,
județul Dolj, Romania)
-Изпратете имейл на: info@etietieti.com
Какво представляват бисквитките?
„Бисквитките“ са текстови файлове, които браузърът ви съхранява, когато посещавате сайта, така
че да запомня Вашите предпочитания и определена информация (като показвания език и опциите,
зададени на сайта), така че да Ви даде персонализирано и оптимизирано изживяване при
сърфиране по отношение на дисплей и съдържание. Бисквитките съдържат информация за Вашия
IP, за вида на браузъра, за устройството, за определени предпочитания за сърфиране, зададени от
Вас на сайта, дори и да не сте влезли в системата. Бисквитките не могат да ви идентифицират
директно, но вашият IP може да бъде свързан с държава, населено място и доставчик на интернет
достъп. Бисквитките могат да се съхраняват в браузъра от посетения сайт или от анализ на трафика
на партньори или рекламни услуги.
Тъй като ние уважаваме правото Ви на поверителност, можете да изберете да активирате или
деактивирате определени видове бисквитки, предпочитания, които можете по-нататък да
изразите.
Какви видове бисквитки използва този сайт?
• Необходими бисквитки;
• Бисквитки за анализ на трафика;
• Бисквитки за предпочитания;
• Маркетингови бисквитки;

Необходими бисквитки:
Необходимите бисквитки помагат за правилното функциониране на уебсайта и не могат да бъдат
деактивирани. Това са бисквитки, които съхраняват информация за предпочитанията, които
декларирате на сайта: приемане на политики, включително бисквитки, езикови предпочитания,
информация и предпочитания за вход. Тези бисквитки не съдържат лични данни, чрез които
можете да бъдете идентифицирани директно.
Можете да настроите браузъра си да блокира тези бисквитки, но в този случай някои секции на
уебсайта няма да работят правилно.
Име

Предназначение

Тип

Кога изтича

Бисквитки за анализ на трафика:
Бисквитките за анализ на трафика съхраняват статистическа, анонимна информация за датата и
часа на всяко посещение на сайта, продължителността на посещението, достъпваните страници и
действията на всяка страница. Някои бисквитки могат да записват движението на курсора по
екрана, за да определят кои са областите на интерес на посетителите на сайта.
Тези бисквитки са инсталирани от модули на трети страни, използвани при разработването на
сайта и обработени от тях анонимно, за да ни предоставят централизирани отчети за трафика на
сайта и да разберат как взаимодействат посетителите на уебсайта с него.
Име

Предназначение

Тип

Кога изтича

Бисквитки за предпочитания:
Предпочитаните бисквитки позволяват на уебсайта да запомни информация, която променя
начина, по който уебсайтът се държи или изглежда, като предпочитания от вас език или регион.
Име

Предназначение

Тип

Кога изтича

Маркетингови бисквитки:
Маркетинговите бисквитки се инсталират от услуги на трети страни, на някои компании, с които
извършваме маркетингови и рекламни дейности. Тези бисквитки се използват от тези рекламни
компании за създаване на маркетингови профили и показване на реклами на други сайтове, които
посещавате. Информацията, обработвана от тези бисквитки, не е данни, които могат да Ви
идентифицират директно, но те правят уникална идентификация на Вашия браузър. Този процес
ни помага да не харчим за реклами, показвани на аудитория, която не се интересува от нашите
продукти, и Ви помага да получавате по-малко неподходящи реклами и повече информация за
продукти и услуги, които наистина могат да Ви заинтересуват. Този процес НЕ е насочен към
директния маркетинг. Няма да получавате информация по електронна поща, SMS или друг канал
за директна комуникация, след като приемете този тип бисквитки.

Име

Предназначение

Тип

Кога изтича

Деактивиране и отхвърляне на бисквитки
Деактивирането и / или отказът за получаване на бисквитки може да затрудни уебсайта за
посещение и използване. Възможно е да настроите браузъра така, че тези бисквитки да не се
приемат повече или да настроите браузъра да приема бисквитки от конкретен сайт. Найизползваните браузъри предлагат възможност за промяна на настройките на бисквитките. Тези
настройки обикновено се намират в менюто „опции“ или „предпочитания“ на Вашия браузър.
За да разберете тези настройки, следните връзки могат да бъдат полезни или можете да
използвате опцията „помощ“ на браузъра, който използвате за повече подробности.
-Настройки за бисквитки в Google Chrome
-Настройки за бисквитки в Safari
-Настройки за бисквитки в Mozilla Firefox
-Настройки за бисквитки в Internet Explorer
-Настройки за бисквитки в Microsoft Edge

