
ВАШИТЕ ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES) НА 
„ДИЙП СОРС“ ООД 

 
Какво включва тази политика? 

Уебсайтове, собственост на „ДИЙП СОРС“ ООД, вписано в Търговския         
регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на        
правосъдието под ЕИК: 202875942, със седалище и адрес на управление:          
гр. София 1142, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 63, ап. 7,            
представлявано от Павел Димитров Ташев, в качеството му на управител          
на дружеството („ДИЙП СОРС“ ООД) използват бисквитки (cookies). 

За да научите повече за това какво представляват бисквитките, как се           
използват на нашите уебсайтове и това как да ги управлявате, прочетете           
внимателно настоящата Политика за Бисквитки на „ДИЙП СОРС“ ООД. 

● Какво представляват бисквитките? 

Бисквитката представлява малък файл, съдържащ данни, който се        
съхранява в уеб браузъра на Вашето устройство при посещаване на          
конкретни уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат, но могат и да не           
съдържат лични данни за посетителя. 

● Защо се използват бисквитките? 

За да работи правилно, всеки съвременен уебсайт използва бисквитки. 

Те имат различни задачи, които най-общо улесняват и правят         
по-интерактивно Вашето ползване на уебсайтовете ни. Например, чрез        
бисквитките събираме информация във връзка с Вашето посещение и         
поведение на сайта, така че не трябва да ни я предоставяте отново, и             
отново. По този начин, можем да Ви разпознаем при следващо посещение           
на уебсайтовете ни и да Ви покажем. 

Бисквитките ни помагат и да разберем как използвате нашите услуги, за да            
можем непрекъснато да ги подобряваме, чрез персонализиране на        
съдържанието и предложенията към Вас, на база Вашите предпочитания и          
интереси. 

● Какви са видовете бисквитки? 

В зависимост от това колко време се съхраняват на вашето устройство,           
бисквитките се категоризират на „постоянни” и „временни” („сесийни“)        
бисквитки. 



o • „Постоянните” бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или         
мобилно устройство за дълъг период от време, който може да бъде и            
години; 

o • „Временните” („сесийните“) бисквитки се поставят временно, когато        
посещавате нашите уебсайтове, но същите не се съхраняват постоянно на          
вашето устройство и се заличават, когато Вашата сесия приключи,         
например като затворите страницата. 

В зависимост от функциите си, бисквитките най-общо може да се          
категоризират като четири различни типа: 

o • "стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”); 

o • "функционални бисквитки" („functionality cookies”); 

o • "бисквитки за ефективност” („performance cookies”); 

 

o "Стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”) 

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтовете ни да           
изпълняват своите функции. 

Използваме ги например, за да установим нашите потребители, когато те          
използват нашите уебсайтове, така че да можем да предоставим нашите          
услуги или за да можем да изпълняваме и да поддържаме сигурността на            
нашите услуги. Тези бисквитки не събират информация за вас, която може           
да бъде използвана за маркетинг или реклама. Съгласието Ви за използване           
на тези бисквитки се предполага от самото използване на нашите сайтове,           
поради което не можете да откажете използването им. 

o "Функционални бисквитки" („functionality cookies”) 

Чрез тези бисквитки се реализират различните функционалности на        
сайтовете ни. 

o "Бисквитки за ефективност” („performance cookies”) 

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да          
персонализираме Вашето преживяване на уебсайтовете ни. 

Информацията, съхранена от "бисквитките за ефективност”, ни помага да         
разберем как използвате уебсайтовете ни, да запомним и проверим         



историята на предишните Ви посещения, какво сте гледали или сте          
маркирали или как сте ни открили. 

След това ще използваме тези данни, за да подобрим уебсайтовете и           
услугите ни, за по-добро Ваше преживяване. 

Не използваме данните събрани от тези бисквитки за целите на сервиране           
на реклама или за целите на персонализирането и. 

 

● Какви видове бисквитки използваме и за какви цели? 

Когато посещавате нашите уебсайтове, вие можете да установите        
наличието на различни видове бисквитки, които се генерират. Ние         
използваме и четирите описани типа бисквитки. 

Нашите уебсайтове използват бисквитки за следните цели: 

o • Идентификация на потребители с цел осъществяване на безопасен         
достъп; 

o • Запомняне на информацията, попълнена от Вас в различни страници; 

o • Предаване на информацията от една страница към следващата, например,          
при попълване на дълъг въпросник; 

o • Прочитане на настройките на Вашия браузър с цел оптимална          
визуализация на нашия уебсайт върху екрана на Вашето устройство; 

o • Безпроблемно зареждане на уебсайта и поддържане на постоянен достъп          
до него; 

o • Проследяване на броя на потребителите, посещаващи нашите        
уебстраници; 

o • Проследяване на времето, прекарано от всеки посетител в разглеждане на           
нашите уебстраниците ни; 

o • Установяване на последователността, в която посетителите посещават        
различните страници в нашия уебсайт; 

o • Изготвяне на оценки за необходимостта от подобряване на някои части           
на нашите уебсайтове; 

o • Оптимизация на уебсайтовете ни. 



Списък с бисквитките, които ние ползваме на нашите уебсайтове, може да           
намерите тук. 

● Бисквитки на трети страни: 

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите           
услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните трети страни и не се            
контролират от нас. 

● Как да управлявате бисквитките? 

Вие можете да контролирате и/или да изтривате бисквитките, в зависимост          
от вашето желание. 

Може да изтриете всички инсталирани на Вашия компютър бисквитки,         
както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите          
разполагането им във Вашия компютър. 

В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в             
настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате        
уебсайтовете ни, а някои от услугите и функциите на уебсайтовете ни е            
възможно да не работят. 

● Промени в нашата политика за бисквитки 

Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политиката за         
бисквитки и поради това препоръчваме да преглеждате периодично        
съдържанието и. Всички бъдещи промени в нашата Политика за         
бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница, от който момент          
промените ще се считат за влезли в сила, освен ако не е упоменато друго. 

Настоящата политика е актуална към дата 01.06.2019 г. 

● Въпроси и обратна връзка 

Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно бисквитките или         
поверителността на адрес: contact@deepsource.net 

 


