Политика на „Снак Арт“ АД за използване на „бисквитки“
1. Употреба на „бисквитки“ („cookies“)
За по-пълноценно използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“.
"Бисквитките" или „Cookies” са малки текстови файлове с информация, които се запазват във вашия интернет
браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта.
Сама по себе си „бисквитката“ не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб
браузър, тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга на потребителя чрез регистриране, заедно с
останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни
за статистически цели. За по-подборна информация относно начина на използване на „бисквитки“ в този сайт, виж „Как
ние използваме „бисквитките“.
За по-пълноценно използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“. В случай, че желаете да
прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта,
но определени функции на сайта могат да се окажат деактивирани. При повечето уеб-браузъри (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari, Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в
зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, вие можете да определяте дали да разрешите
достъпа на бисквитки до вашия компютър и до каква степен. В „Управление на бисквитки“ вие можете да откриете как да
проверите и да промените вашите предварително зададени настройки по отношение на „бисквитките“. Ако не направите
никакви промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с функциите
на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или
премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“.
2. Как ние използваме „бисквитки“
Когато посещавате този сайт, вие можете да установите наличието на различни видове „бисквитки“, които се
генерират. Ние използваме два типа бисквитки:
„Сесийни бисквитки“, които се изтриват автоматично след всяко посещение. Те ви дават възможност да изпълнявате
важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на
браузъра. В допълнение, те съдействат за ограничаване на необходимостта от трансфер на информация в интернет
пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на вашия браузър.
„Бисквитки“ на трета страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори, които са вградени в нашия
сайт или към който сме предоставили линкове. В случай, че преминете на уебстраница, в която има вградено съдържание,
например от Facebook или YouTube, е възможно да ви бъдат изпратени „бисквитки“ от тези уебсайтове. Ние не
контролираме генерирането на тези „бисквитки“ и затова ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на
управление на сайтовете на съответните трети страни. Всички данни, които се събират с Google Analytics са
анонимизирани и ние не изпращаме пълна информация за Вашия IP адрес към Google.
3. „Бисквитките“ и личните данни
Личните данни, които са събрани от "бисквитките", могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на
конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Снак Арт осигурява и поддържа подходящи технически и
организационни мерки за защита на личните данни на потребителите срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно
използване, срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране
(съгласно Политика за защита на личните данни на „Снак Арт“ АД).
4. Управление на „бисквитките“
Разрешаване или блокиране на „бисквитките“:
В случай, че не знаете типа и версията на използвания от вас за достъп до интернет браузър, кликнете върху менюто
„Help“ в горната част на прозореца на вашия браузър и след това кликнете върху „About“, при което ще се визуализира
търсената от вас информация.
Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на "бисквитки". Тези
настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на "бисквитки" в браузъра
или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачена на устройството на потребителя. Подробна
информация за възможностите и как се използват "бисквитките" има в настройките на браузъра. Можете да настроите
интернет браузъра си, така че да запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се
възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на вашия интернет браузър.
Снак Арт не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползвате не поддържа функциите за контрол на
употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени „бисквитки“. В случай, че забраните запаметяването на
„бисквитки“ или изтриете запаметени вече такива, в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на
сайта.
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