
ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Настоящата Политика се отнася за бисквитки и подобни технологии, използвани
в уебсайтовете и приложенията, управлявани от ФЛИП ТЕКНОЛЪДЖИС С.Р.Л. (FLIP
TECHNOLOGIES S.R.L.) – румънско юридическо лице, с адрес на управление ул.
„Щефан чел Маре“ № 549, гр. Браила, окръг Браила, Румъния, вписано в
Търговския регистър на Р. Румъния с рег. № J09/664/2019, CUI RO41451393 (оттук
нататък наричано „Flip“).

Информация относно бисквитките
За да е възможно правилното функциониране на този сайт и за подобряване на
изживяването при сърфиране, сайтът трябва да постави малко количество
информация (бисквитки) на Вашия компютър/ устройство. Определени
бисквитки са необходими за правилното функциониране на сайта и за да е
възможно използването на определени технически характеристики, като по този
начин Ви осигуряват удовлетворяващо потребителско изживяване. Ако искаме
да използваме бисквитки, които не са необходими за използването на сайта, но
подобряват предлаганите услуги, ще поискаме Вашето одобрение. Ако не ни
дадете съгласието си за използването на определени бисквитки, все пак ще
можете да разглеждате сайта, но определени функции няма да са достъпни за
Вас.

Какво е бисквитка?
Бисквитките са информация, съхранявана на Вашия компютър или мобилно
устройство, от сайта, който посещавате. Обикновено с бисквитките се запазват
Вашите предпочитания и настройки на сайта, като например предпочитания от
Вас език или адрес. След това, когато влезете отново на този сайт, Вашият
интернет браузър изпраща обратно бисквитките на тази страница. Това
позволява на сайта да показва съдържание по персонализиран начин. Всеки
път, когато потребител отвори страница, уеб сървърът чете стойностите, които
са вече съхранени в бисквитката. В бисквитките може да се съхранява широк
набор от информация, включително лична информация. Тези данни ще бъдат
използвани от бисквитките само ако сте дали съгласието си – уеб страниците
нямат достъп до информация, която не сте предоставили, и нямат достъп до
други файлове от Вашия компютър или мобилно устройство.

Можете да промените настройките на браузъра си, така че да изберете дали да
приемете заявките на тези бисквитки или автоматично да изтриете запаметените
бисквитки при затваряне на браузъра и т.н. Освен това, ако сте съгласни с
използването на бисквитки, можете да промените избора си по всяко време.

Какви бисквитки използва flip.bg и защо
Необходими бисквитки – Тези бисквитки спомагат за създаването на лесен за
използване уебсайт, позволяващ основни функции като навигация в страницата
и достъп до защитени зони на сайта. Уебсайтът не може да функционира
правилно без тези бисквитки.
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Наименование на
бисквитката

Описание Вид Срок

rc::a Използва се за разграничаване
на човешкия потребител от
ботовете

HTML Постоянна

rc::c Използва се за разграничаване
на човешкия потребител от
ботовете

HTML Сесийна

Бисквитки за анализ – това са бисквитки, които сайтът зарежда за цели,
свързани с анализ на трафика, като например анализ на използваните страници
или времето, прекарано на сайта и информация, използвана за подобряване на
качеството на съдържанието и предлаганите услуги. За настоящия уебсайт
използваме бисквитки от системата Google Analytics.

Наименование на
бисквитката

Описание Вид Срок

_Ga Записва уникален идентификатор,
използван за генериране на
статистически данни за това как
потребителят посещава сайта

HTTP 2 години

_Gid Записва уникален идентификатор,
използван за генериране на
статистически данни за това как
потребителят посещава сайта

HTTP Един
ден

Бисквитки за предпочитания – Бисквитките за предпочитания се използват за
поддържане предпочитанията на потребителите (език, размер на екрана и т.н.) в
течение на периода на посещението и когато отново посетят на тази страница.

Наименование на
бисквитката

Описание Вид Срок

intercom.intercom-state Съхранява уникален
идентификатор за всяка чат
сесия, за могат операторите да
преглеждат хронологията на
разговорите

HTML Постоянна

intercom-id- # Позволява сайтът да разпознае
посетителя, за оптимизиране
работата на чата

HTTP 270 дни

2



intercom-session # Задава уникален идентификатор
за всеки потребител, за да
осигури целостта на функцията
за чат

HTTP 6 дни

Как да деактивирате бисквитките
Когато посетите сайта за първи път, ние ще поискаме Вашето съгласие за
използването на бисквитки, които не са строго необходими. Винаги можете да
деактивирате бисквитките, които не са строго необходими, и те повече няма да
се съхраняват на Вашия компютър или устройство. Настройките на бисквитките
може да се контролират и конфигурират в уеб браузъра.
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