„Политика за Бисквитки“ („Cookie“ Policy)
"Бисквитката" е малък текстови файл с данни, който се изпраща
и съхранява на Вашето устройство (мобилен телефон, компютър/
лаптоп, таблет) когато посещавате определени уеб-сайтове, без да
този файл да събира каквато и да е информация за документи или
файлове на Вашето устройство. Бисквитките позволяват на уебсайта
да запаметява действия и предпочитания на потребителя (като
например потребителско име, език, размер на шрифта и други
настройки за показване) за определен период от време или дават
възможност за други функционалности. Използвайки нашия уеб сайт,
Вие се съгласявате да използвате тези "бисквитки", които браузърът
Ви приема въз основа на настройките на Вашия браузър. Повечето
браузъри са настроени по подразбиране да приемат всички
"бисквитки". Следва да имате предвид, че можете да настроите
браузъра си да Ви известява преди приемането на "бисквитките", да
приемате или отхвърляте само определени "бисквитки" или да
отхвърляте всички "бисквитки".
Когато посещавате нашия уеб-сайт, ние ще използваме
"бисквитки", за да гарантираме, че получавате най-доброто
изживяване на нашия уеб-сайт. Тези "бисквитки" може да са за Вас,
Вашите предпочитания или Вашето устройство, чрез което достъпвате
нашия сайт. Информацията обикновено не ви идентифицира директно,
но може да ви даде по-индивидуален опит на нашата Интернетстраница. Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, можете
да изберете да не разрешавате някои видове "бисквитки". Кликнете
върху заглавията на различните категории, за да научите повече и да
промените настройките по подразбиране. Следва да имате предвид, че
блокирането на някои типове "бисквитки" обаче може да повлияе
върху достъпа Ви до сайта и услугите, които можем да предложим.
Вашият избор на "бисквитки", направен на този сайт, ще бъде
запомнен при всяко посещение на нашия сайт https://vivacreditipoteka.bg/
Имайте предвид, че всякакви промени, които правите в тези
настройки, важат само за конкретната програма на браузъра, в която
сте ги направили. Ако използвате различни браузъри или различни
терминални устройства, трябва да промените настройките за всеки

браузър и за всяко устройство. Освен това можете по всяко време да
изтриете "бисквитките" от носителя си за съхранение. Моля, обърнете
се към помощната функция на браузъра за информация как да
промените настройките на "бисквитките" и да изтриете "бисквитките".
За повече информация относно "бисквитките", включително как да
видите какви бисквитки са били настроени и как да ги управлявате,
блокирате и изтривате, вижте http://www.allaboutcookies.org/managecookies/. Възможно е също да можете да конфигурирате браузъра си
да не приема "бисквитки", въпреки че имайте предвид, че това може
да повлияе на способността ви да използвате услугите, които
предоставяме.
Следва да имате предвид, че за да запомним избора, който сте
направили в нашия мениджър за поверителност на „бисквитките“, ще
използваме "бисквитка". Това ще има следните последствия:
• Ако изтриете всичките си "бисквитки", ще трябва да
актуализирате предпочитанията си отново при нас.
• Ако използвате друго устройство или браузър, ще трябва да ни
посочите отново Вашите предпочитания. Промени настройките на
бисквитките
Информация от tool-a
Вашата поверителност
Когато посещавате нашия уеб-сайт, ние ще използваме "бисквитки",
за да гарантираме, че получавате най-доброто потребителско
изживяване. Тези "бисквитки" може да са за Вас, Вашите
предпочитания или Вашето устройство, чрез което достъпвате нашия
сайт. Информацията обикновено не ви идентифицира директно, но
може да ви даде по-индивидуален опит на нашата Интернет-страница.
Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, можете да изберете
да не разрешавате някои видове "бисквитки". Кликнете върху
заглавията на различните категории, за да научите повече и да
промените настройките по подразбиране. Следва да имате предвид, че
блокирането на някои типове "бисквитки" обаче може да повлияе
върху достъпа Ви до сайта и услугите, които можем да предложим.
Вашият избор на "бисквитки", направен на този сайт, ще бъде

запомнен при всяко посещение на нашия сайт https://vivacreditipoteka.bg/. За повече информация относно начина, по който
обработваме вашите лични данни, моля, вижте Политиката за защита
на личните данни на нашата страница.
Следва да имате предвид, че за да запомним избора, който сте
направили в нашия мениджър за поверителност на „бисквитките“, ще
използваме "бисквитка". Това ще има следните последствия:
• Ако изтриете всичките си "бисквитки", ще трябва да актуализирате
предпочитанията си отново при нас.
• Ако използвате друго устройство или браузър, ще трябва да ни
посочите отново Вашите предпочитания. Промени настройките на
бисквитките
Видове бисквитки:
Необходими бисквитки (First Part Cookies)
Винаги активни
Така наречените First Party Cookies (наричат се още и
необходими бисквитки) помагат на нашия уеб сайт да функционира
правилно. Те Ви идентифицират когато преминавате
в различни
страници на сайта например. Благодарение на такива „бисквитки“
кошниците в електронните магазини запазват информацията за вече
добавените продукти докато финализирате покупката си.
First Party Cookies са достъпни единствено на сайта, който
посещавате и само за периода докато трае актуалната Ви сесия на
сърфиране. „Бисквитки“ от този тип се грижат да Ви покажат
информацията,
която
отговаря
на
предпочитанията
Ви.
За
използването на задължителните „бисквитки“ не се изисква Вашето
съгласие.
Необходимите бисквитки не могат да бъдат изключени в нашите
системи, но Вие можете да ги деактивирате. Не Ви съветваме да го
правите, защото можете да нарушите някои от функционалностите на
сайта ни. First Party Cookies пазят предпочитанията Ви за
поверителност и за ползването на „бисквитки“ на нашата уеб

страница. Пак тези бисквитки Ви идентифицират, когато попълвате
формуляри.
Ако решите да блокирате First Party Cookies можете да попречите
на някои функционалности в сайта ни да работят правилно. Имайте
предвид, че тези „бисквитки“ не съхраняват никаква лична
информация. Могат да бъдат няколко типа.
Бисквитките за ефективност (First Party бисквитки, изискващи
съгласие)
Активни
Ние не можем да изключим тези „бисквитки“ от нашите системи,
те са ни необходими, за да настроим сайта си да функционира
максимално добре. С деактивирането на тези "бисквитки" можете да
нарушите начина, по който браузърът Ви зарежда сайта ни по
отношение на използването на Вашия персонален профил в системата
ни или попълване на формуляри например. Обикновено те се задават
само в отговор на действия, направени от Вас. Тези "бисквитки" не
съхраняват никаква лична информация.
„Бисквитки“ за маркетинг и таргетирана реклама
Активни
Тези "бисквитки" служат за събиране на информация от
платформите, които използваме за маркетинг анализи и реклама. Чрез
тях съхраняваме информация за това какъв потребител сте, какви са
Вашите интереси, какви сайтове сте посещавали преди и други. По
този начин, можем да насочваме реклами, съобразени с интересите
Ви, когато посещавате други сайтове. Бисквитките на маркетинг и
реклама също използват информация за Вашия браузър и
устройството, което достъпвате уеб сайтове, за да ви идентифицират.
Ако не разрешите тези "бисквитки", ще получавате по-малко насочена
реклама.

Аналитични бисквитки
Активни
За
аналитичните
бисквитки,
които
ползваме,
ние
Ви
индивидуализираме чрез данни за Вашия IP адрес. Чрез тези
бисквитки успяваме да подобряваме съдържанието на сайта си на база
поведението на потребителите ни. Комбинираме тези данни, получени
от бисквитките и данните, които сте ни предоставили като наши
клиенти, за да можем максимално добре и пълно да Ви предоставим
нужното обслужване.
В нашето информационно известие можете да откриете пълна
информация за използването на вашите лични данни във връзка с
Advanced Analytics.

