
Политика за „бисквитки“ („cookies“)  

Тази политика се отнася за „бисквитки“ или подобни инструменти на следния сайт 
на „МЕКСОН“ ООД („МЕКСОН“, „Ние“, „Дружеството“) – www.alvina.bg, за да подобрим 
тяхното представяне по време на използването им от Вас. Тази политика обяснява как 
правим това.  

Какво са „бисквитки“? 

„Бисквитките“ или още „cookies” са малки текстови файлове, съдържащи малки 
количества информация, която се изпраща към Вашия интернет браузър (Internet Explorer, 
Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome) и се съхранява на Вашето 
устройство, компютър или мобилно устройство, когато посещавате сайтове. Когато отново 
посетите нашите сайтове  или друг сайт, който може да разпознае тази „бисквитка“, 
вашето устройство има възможността да комуникира  с уебсайта и той от своя страна да 
извлече информацията от тази „бисквитка“.  

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 до дадено лице, а до комбинация от устройство и интернет 
браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства, има 
отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация от устройство и браузър. От друга 
страна „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и 
също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили. 

Ние използваме „бисквитките“, за да Ви помогнем ефективно да сърфирате в 
нашите уебсайтове и да ви спестим време, като не Ви се налага да въвеждате данните си 
всеки път, когато ги посещавате. „Бисквитките“ ни позволяват да Ви предоставим 
информация и да Ви покажем съдържание, което е от значение за Вас. Използваме и 
„бисквитки“, за да анализираме как взаимодействат нашите клиенти и потребители с 
нашите уебсайтове, така че да подобрим ползването на уебсайтовете от клиентите и 
потребителите. 

Видове „бисквитки“ 

1. Необходими бисквитки 

2. Бисквитки за оценяване на представянето на сайта 

3. Функционални бисквитки 

4. Бисквитки за тaргетиране 

http://alvina.bg


Някои от тези „бисквитки“ са необходими и се пазят само за дадената сесия, или 
още докато използвате нашия уебсайт и след това се изтриват. Други от тях са постоянни и 
могат да бъдат съхранявани за определен период от време, след като сесията Ви на нашия 
уебсайт е приключила. „Бисквитки“ могат да бъдат поставяни и от наши одобрени бизнес 
партньори. 

„Необходими бисквитки“ 

За да работят нашите уебсайтове са нужни така наречените „необходими 
бисквитки“. 

Тези „бисквитки“ са от съществено значение, за да Ви позволят да използвате 
уебсайта и неговите функционалности, например, достъп до защитени зони на уебсайта. 

Без строго „необходимите бисквитки“, нашите уебсайтове и услугите от типа back-
end няма да работят. Ако премахнете или деактивирате тези „бисквитки“, не можем да 
гарантираме, че ще можете да използвате нашите уебсайтове. 

Нашата употреба на „необходимите бисквитки“ включва: 

• Идентификацията Ви като влезли в сигурните части на нашия уебсайт за 
времето на Вашето посещение; 

Ние не използваме строго „необходими бисквитки“, за да събираме информация за 
Вас за маркетингови цели или да проследяваме дейността Ви в интернет. 

„Бисквитки за оценяване на представянето на сайта“ 

„Бисквитките за оценяване на представянето на сайта“ събират информация за това 
как посетителите използват нашите уебсайтове. Те ни позволяват да разпознаем и да 
броим броя на посетителите и да определим как те използват нашите уебсайтове. 

Тези „бисквитки“ ни помагат да подобрим начина, по който функционират нашите 
уебсайтове (например, като гарантира, че потребителите намират лесно това, което търсят) 
и да разпознават кога има получени съобщения за грешки. Тези „бисквитки“ не събират 
информация, която да ви идентифицира. 

Информацият а , събрана от т е зи „бисквитки “ , е анонимна или 
псевдоанонимизирана. 

Използването от нас на тези „бисквитки“ включва: 



• анализиране на начина, по който посетителите използват нашия уебсайт; 

• записване на всички възникнали грешки; 

• тестване на различни дизайни на нашия уебсайт; и 

• измерване на ефективността на нашата реклама. 

Не използваме „бисквитки за оценяване на представянето на сайта“, за да събираме 
лична информация. 

„Функционални бисквитки“ 

„Функционалните бисквитки“ се използват за предоставяне на услуги (като 
видеоклипове) или за запомняне на избора, който Вие правите, за да персонализираме 
нашето съдържание за Вас (например, като си спомним потребителското ви име, избора на 
език или регион). 

Използването на „функционалните бисквитки“ включва: 

• запаметяване на Вашите предпочитания, които сте избрали да 
персонализирате дадени функционалности на нашия уебсайт; 

• не използваме „функционални бисквитки“, за да Ви насочваме към реклами 
на други уебсайтове. 

Можете да блокирате тези „бисквитки“ чрез настройките на браузъра си, но това 
може да означава, че няма да можем да Ви предложим определени услуги или Вашето 
предпочитание да не ползвате конкретна услуга. 

„Бисквитки за таргетиране“ 

Тези „бисквитки“ записват Вашето посещение на нашите уебсайтове, включително 
уебстраниците, които сте посетили, и връзките, които сте проследили. Ние използваме 
тази информация, за да направим нашите уебсайтове и реклама подходящи за Вашите 
интереси и да предоставим тази информация на трети страни. 

Можете да контролирате дали тези „бисквитки“ да се използват или не, но ако ги 
блокирате, може да не сме в състояние да Ви предложим определени функционалности. 

Използването на „бисквитки за таргетиране“ включва: 



• предоставяне на съдържание и маркетингови съобщения съобразени с 
Вашите интереси, въз основа на информация от посещението Ви на нашите 
уебсайтове 

• предоставяне на социални мрежи като Twitter или Facebook с информация за 
посещението ви на нашите уеб сайтове 

Други устройства за проследяване 

Ние може да използваме други индустриални стандартни технологии като тагове на 
пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), за да проследим как Вие 
използвате нашите уебстраници и промоции или можем да позволим на Трети страни - 
Доставчици на услуги да използват тези устройства от наше име. Таговете на пиксели и 
други интернет маркирания (“web beacons”) са малки графични изображения, 
разположени на отделни части от нашите уебстраници или в имейлите ни и ни позволяват 
да разберем дали сте извършили определено действие. Когато получите достъп до тези 
страници или отворите или кликнете върху имейл, таговете на пиксели или други 
интернет маркирания (“web beacons”) изпращат уведомление (което не съдържа лични 
данни) за това действие. Таговете на пиксели ни позволяват да разберем по-добре 
поведението на потребителите и изчислим посетителския трафик на нашите уебстраници. 
Можем също така да използваме тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web 
beacons”), които нашите Съдружници и/или маркетингови Партньори ни предоставят за 
същите цели. 

Дали някой друг използва „бисквитки“ на сайтовете на МЕКСОН? 

Когато Вие посещавате нашите уебстраници, ние и/или нашите оторизирани трети 
страни - доставчици на услуги и рекламодатели, може автоматично да събираме/събират 
такава информация посредством използването на електронни инструменти – „бисквитки“ 
и други интернет маркирания (“web beacons”) или посочване („тагване”) на пиксели, с цел 
да определим цялостната ефективност на нашите онлайн реклама, съдържание и 
програмиране. 

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове 
„бисквитки“. Използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. 
Повече информация можете да намерите на: https://support.google.com/analytics/answer/181881?
hl=en 

На нашите уебсайтове също се използват и „бисквитки“ DoubleClick – те са 
предоставени от  нашия онлайн доставчик на реклами, тези „бисквитки“ се използват, за 
да обслужват нашите интернет реклами на други сайтове. Някои от нашите уебстраници 
може да съдържат електронни изображения, които ни помагат да видим как потребителите 
взаимодействат на тези страници. Те също така могат да предоставят на DoubleClick 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en


информация за взаимодействието. За повече информация: https://support.google.com/adsense/
answer/2839090?hl=en 

Също така може да използваме „бисквитки“ на трети страни, които да ни помогнат 
в проучване на пазара, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на 
нашите правила. 

Как да изключите „бисквитките“? 

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: 

Cookie settings in Internet Explorer 
Cookie settings in Firefox 
Cookie settings in Chrome 
Cookie settings in Safari web and iOS. 

Ако се притеснявате най-много за рекламните „бисквитки“ към трети страни, 
генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site. 

Имайте предвид, че ако решите да спрете „бисквитките“, някои секции от 
нашия сайт може да не работят правилно. 

Използва ли МЕКСОН „бисквитки“, които съдържат личните ми данни? 

Не, „бисквитките“, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични 
данни. 

Повече информация 

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за „бисквитки“, 
свържете се с Нас на имейл: dataprivacy@mexon.bg. 

Настоящата политика влиза в сила на 23.05.2018 г. 

___________________________ 
(подпис) 
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