
ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

НА „Пи Ви Диджитъл“ ЕООД

1. Какво са бисквитките (т.нар. cookies)

За да функционира и да отговаря на потребностите и предпочитанията на посетителите,
нашият Уебсайт (https://pv.digital/) се нуждае от определена информация за своите
посетители. Събирането на същата става посредством използването на бисквитките. Те
представляват малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър, мобилно
или друго устройство, когато посещавате нашия Уебсайт. По правило, информацията,
събрана чрез използването на бисквитките, не позволява идентифициране на
посетителите на Уебсайта. В случай, че това е възможно, ние ще Ви уведомим
предварително и ще събираме такава информация за Вас единствено в случай, че
изразите изрично съгласие за това.

2. Какви бисквитки използва „Пи Ви Диджитъл“ на своя Уебсайт и какво е
тяхното предназначение

2.1. За целите на нормалното функциониране на Уебсайта, за оптимизирането на
функционалностите му, както и за подобряване на онлайн преживяването на неговите
посетители ние използваме сесийни и постоянни бисквитки, first party и third party
бисквитки.

Сесийните бисквитки са такъв вид бисквитки, които се запазват на потребителското
устройство при посещение на уебсайта и се изтриват автоматично след затваряне на уеб
браузъра.

Постоянните бисквитки са такъв вид бисквитки, които се запазват на потребителското
устройство при посещение на уебсайта за определен, по-продължителен период от
време, като те позволяват на уебсайта да разпознае Вашия браузър при последващо
посещение.

First party бисквитки са такъв вид бисквитки, които се инсталират и управляват от
„Пи Ви Диджитъл“ основно за целите на предоставяните чрез Уебсайта услуги. Към
настоящия момент такива бисквитки не са инсталирани на нашия Уебсайт.

Third party бисквитки са такъв вид бисквитки, които се инсталират и управляват от
трети страни основно за целите на маркетинг и реклама на дейността на „Пи Ви
Диджитъл“, както и за извършване на анализи относно посещаемостта и поведението
на посетителите на Уебсайта (статистически цели).

2.2. По-конкретно ние използваме следните видове бисквитки:

Строго необходими бисквитки

Този тип бисквитки са нужни за нормалната работа на Уебсайта ни. Без тях няма да
можете да навигирате из Уебсайта, както и да се възползвате от неговите функции.

Рекламни бисквитки , включително на трети страни (third party cookies)

● Facebook Pixel, Facebook Inc., Повече информация

https://www.facebook.com/policies/cookies/


Тези бисквитки позволяват персонализирането на предлаганите онлайн продукти
съобразно Вашите предпочитания. Благодарение на тях ще виждате реклами на
продукти на „Пи Ви Диджитъл“, които са интересни за Вас, както на нашия Уебсайт,
така и извън него.

Бисквитки за поведение (за статистически цели), включително на трети страни
(third party cookies)

● Google Analytics, Google Inc.: Google Analytics се използва за изготвяне на обща
статистика за брой посещения, държави от които идват посетителите, колко
време прекарват на сайта, кои страници разглеждат и прочие, като
информацията, която се събира за посетителите не включва лични данни,
включително не включва IP адрес. Детайлна информация за условията на
ползване и защитата на данни ще намерите на
www.google.com/analytics/terms/de.html или на www.googl

● e.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html, както и на Повече
информацияБисквитките за поведение са изключително важни за нас, за да
разберем как взаимодействате с Уебсайта ни, кои страници посещавате най-често
и кои реклами разглеждате. Тези бисквитки събират информация за
статистически цели, която в голяма част от случаите не е свързана с отделните
потребители.

Използваме бисквитките за поведение, за да:

● Имаме информация за начина, по който използвате нашия Уебсайт;
● Измерим ефективността на нашите реклами;
● Подобрим потребителското преживяване на Уебсайта ни.

3. Вашите възможности – как да контролирате бисквитките

При влизане в Уебсайта ще имате достъп до информиращ текст („cookie лента“), който
Ви предоставя следните възможности:

a) Да получите по-подробна информация за използваните бисквитки, която ще Ви
препрати към настоящата Политика за бисквитки, без да води до инсталиране на
бисквитки, извън тези, без които уеб сайтът не би могъл да функционира (чрез
натискане на бутона „Научи повече“);

b) Да дадете съгласие за инсталиране на всички бисквитки (чрез натискане на
бутона „Приеми всички“);

c) Да откажете инсталирането на бисквитки (извън строго необходимите),
изискващи съгласие (чрез натискане на бутона „Откажи”);

d) Да персонализирате предпочитанията си, като посочите кои бисквитки (извън
строго необходимите) желаете да бъдат инсталирани на устройството Ви (чрез
натискане на бутона „Персонализирай“).

Ако желаете да персонализирате използваните бисквитки, можете да направите това
освен посредством cookie лентата, и чрез настройките на Вашия браузър и/или чрез
тези на използваното устройство.

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en


Информираме Ви, че можете да оттеглите първоначално даденото от Вас съгласие (в
случаите, в които същото ни е било необходимо за инсталиране на бисквитки) по всяко
едно време.

Повече информация относно управлението на бисквитките можете да получите и на
aboutcookies.org.

Настоящата Политика за бисквитки на „Пи Ви Диджитъл“ ЕООД е утвърдена от
управителя на дружеството и е в сила, считано от 20.12.2022 г.


