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1. Какво са бисквитки? 

HTTP - бисквитка (HTTP cookie), или просто „бисквитка" е пакет информация, в отделен или общ 

файл, съхраняван на нашия компютър, в зависимост от използвания браузер, изпратен от уеб 

сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla 

Firefox, Google Chrome и т.н., и след това връщан от браузъра всеки път, когато се обърнете към 

този сървър. Дадена бисквитка остава във Вашето устройство за използване при следваща 

сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един 

браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на бисквитки. Бисквитките не се 

отнасят конкретно до Вас, а до комбинация устройство и интернет браузър, което косвено 

може да Ви идентифицира с определено устройство, тъй като бисквитките не различават 

отделните потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат 

различни потребителски профили. 

2. Какви данни събираме? 

Ние не събираме и анализираме информация от бисквитките. Технически записваните данни 

могат да се използват единствено за спазване на приложимото право и осъществяване на 

сътрудничество с правоохранителните органи. Ние не споделяме тази информация с Трети 

страни - Доставчици на услуги и Рекламодатели. Ние използваме бисквитки единствено за 

съхранение на софтуерни настройки и предпочитания. 

3. Устройства за проследяване 

Ние не използваме други стандартни технологии като тагове на пиксели (Facebook) и други 

интернет маркирания ("webbeacons"), за да проследим как Вие използвате нашата уеб 

страница.  

4. Някой друг използва ли бисквитки на нашия сайт? 

Когато Вие посещавате нашата уеб страница, ние и / или Трети страни - Доставчици на 

услуги и Рекламодатели, не събираме / събират такава информация посредством 

използването на електронни инструменти като Бисквитки и други интернет маркирания 

("webbeacons") или посочване ("тагване") на пиксели. 

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. 

Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на 

вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или 

можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли. 

5. Как да изключите бисквитките? 

● Бисквитки в GoogleChrome; 
● Бисквитки в Mozilla Firefox; 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
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● Бисквитки в Microsoft Internet Explorer; 
● Бисквитки в Apple Safari / iOS. 

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от 

рекламодатели, можете да ги изключите от тук: YourOnlineChoicessite. 

Моля да вземете в предвид, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт 

и / или софтуерни платформи може да не работят правилно.  

6. Използва ли Индустриален холдинг България АД бисквитки, които 

съдържат Вашите лични данни? 

Бисквитките, които използваме могат да събират информация относно вашият IP адрес и 

вашата електронна поща, които не предоставяме на трети лица.  

7. Повече информация 

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична 

на:  www.allaboutcookies.org. 

8.  Валидност и управление на документа. 

Настоящият документ влиза в сила от 17.12.2019 г. 

Администратор на настоящия документ е Длъжностното лице по защита на данните, което 

трябва да извършва преглед и ако е необходимо да го обновява най – малко веднъж годишно.   

 

Длъжностно лице по защита на данните 

Константин Зографов 

 

 

_________________________ 

[Подпис] 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.youronlinechoices.com/bg/
http://www.allaboutcookies.org/

