Политика за използване на "бисквитки"
Какво са бисквитките и защо са необходими?
"Бисквитката" е малък текстов файл, който се изтегля на "крайно устройство" (например
компютър или смартфон), когато потребителят достъпи уебсайт. Тя позволява на сайта да
функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна
информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например избор на
език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не
се налага да въвеждате информация отново.
Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на
уеб сайтовете, поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или
определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

Как използваме "бисквитки"?
Ние използваме "бисквитки" на е-магазина “Каса Какау” (www.casakakau.com) с цел осигуряване на
достъпността и ползваемостта му, предоставяне на определени функционалности, подобряване
на неговата работа и aнализиране на информация за потребителското поведение
при неговото ползване.
Събраната информация от "бисквитките" на страниците на “Каса Какау” (www.casakakau.com)
се използва в обобщен вид, което ни дава възможност да оптимизираме интернет страниците,
както и да подобряваме тяхната структура, функционалност и съдържание.
Страниците “Каса Какау” (www.casakakau.com) не използват информацията събрана от
“бисквитките” за детайлна персонализация и/или ре-таргетиране на крайния потребител
с рекламно съдържание.

Какви "бисквитки" използваме?
На е-магазина “Каса Какау” (www.casakakau.com) се използват следните "бисквитки":
име на
бисквитка

вид на
бисквитката

цел на
бисквитката

съдържание на
бисквитката

PHPSESSID

основна

Избягване многократно вписване
в рамките на една сесия на браузъра

идентификатор, отнасящ
текущата сесия към таблица
с настройки от база данни

JSESSIONID

основна

Поддръжка на потребителската сесия

Уникален идентификатор
на сесията

cb-enabled

основна

Информиране на потребителя,
че сайтът използва бисквитки

_ga

статистическа

Обобщена отграниченост на
различни типове потребители

Уникален идентификатор
на сесията

_gat

статистическа

Ограничаване темпото на заявки

Стойност на максимален праг

_gid

статистическа

Обобщена отграниченост на
различни типове потребители

Уникален идентификатор

collect

маркетингова

rur

маркетингова

Обобщена отграниченост на
различни типове потребители
Обобщена отграниченост на
различни типове потребители

Запомня предишно информиране на
потребителя и не визуализира втори
път “банера” за бисквитките

съхранение
180 дни

До затваряне на
сесията на браузъра

365 дни
2 години
До затваряне на
сесията на браузъра
До затваряне на
сесията на браузъра

Идентификатор на Google
Analytics за използвани устройства и
поведение в обобщен вид

До затваряне на
сесията на браузъра

Идентификатор на Instagram
за използвани устройства и
поведение в обобщен вид

До затваряне на
сесията на браузъра
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"Бисквитки" от трети страни
Съдържащите се на страниците Casa Kakau (www.casakakau.com ) препратки към други сайтове
и/или вградено съдържание от други сайтове (напр. Instagram) могат да поставят "бисквитки"
на Вашето крайно устройство при посещаване на тези сайтове или отварянето на
съдържанието от тях. В практиката такива "бисквитки" се наричат "бисквитки от трети страни".
Casa Kakau (www.casakakau.com ) нямат контрол върху генерирането и управлението на
"бисквитки от трети страни". За повече информация относно целта за използване на
"бисквитки на трети страни" и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с
политиките за поверителност и използване на "бисквитки", приети от съответните трети страни.
Тук можете да се запознаете детайлно с политиките на Google Analytics,
относно “бисквитките”: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Управление на "бисквитките"
Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват
поставянето на "бисквитки" на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените
настройките на Вашия браузър по такъв начин, че съществуващите "бисквитки" да бъдат
изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на "бисквитки" (в това число на
"бисквитки на трети страни"). Имайте предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате
"бисквитките", това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.
Повече информация за "бисквитките", в това число за възможностите за тяхното управление,
може да намерите тук: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Можете да използвате опцията за отписване от “бисквитки” на Google Analytics,
намираща се на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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