ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Като посещавате интернет страницата https://www.extri.bg/, „Сервиз Финансови Пазари“
ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“) събира директно чрез бисквитките, сървърните
логове или сходна технология, лични данни от браузъра Ви (включително Вашия IP адрес и
предпочитания) и анонимни статистически данни за използването на уебсайта.
Настоящата политика има за цел да Ви информира относно тези бисквитки и технологии и
начините за контрол и ограничение на използването им.

Какво са бисквитките и защо са необходими?
"Бисквитката" е малък текстов файл, който се изтегля на "крайно устройство" (например
компютър или смартфон), когато потребителят достъпи уебсайт. Тя позволява на сайта да
функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява
известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия
(например избор на език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват за определен
период от време, за да не се налага да въвеждате информация отново.
При зареждане на страницата на www.extri.bg и при преглед на нейното съдържание се
използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране, както и
събиране на обобщена информация за статистически цели.

Как да контролирате бисквитките?
За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия уебсайт, е
необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който
използвате и неговите настройки: за Google Chrome кликнете тук , за Mozzila кликнете тук,
за Internet Explorer кликнете тук.
Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато
пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия
компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.
Ако обаче направите това, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки
път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не
работят, вкл. да не ви се зарежда нашият уебсайт.

Какви бисквитки използваме?
Като посетители на нашия уебсайт, ние можем да поставим „бисквитки“ във Вашия браузър.
„Бисквитките“, идващи от нашия уебсайт са известни като First Party Cookies и най-основно
целят запазването на информация и идентифициране на сесията на потребителя с цел
управление на потребителска сесия на уебсайта. Тяхната употреба е свързана с:
▪
▪
▪

Възможен и лесен вход във Вашия потребителски профил;
Подсигуряване сигурността на сайта;
Статистически анализ на посещаемостта.

Без този тип технологии нашият портал и услугата, която Ви предоставяме не би могла да
оперира с пълните си възможности и функционалности.
Сред използваните от нашия уебсайт бисквитки са т.нар. сесийни бисквитки - временни
файлове с бисквитки, които се изтриват, когато браузърът бъде затворен. Когато браузърът
бъде рестартиран и потребителят се върне към уебсайта, който е създал тази бисквитка,
уебсайтът ще третира потребителя като нов потребител.
Други „бисквитки“, които използваме, идват от трети страни и се наричат Third Party Cookies.
Такива са:
▪

▪

Бисквитки за анализ и статистика - Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме
използването на сайта и да проследяваме ефективността на услугата и
комуникацията й.
Използваме Google Analytics, за да оценим как потребителите взаимодействат с
уебсайта – инструментът за анализ ни позволява да определим дали сте
разглеждали конкретна страница, колко време сте прекарали в уебсайта.

