Политика за използване на бисквитки
на ЮтеКредит България
в сила от: 30.09.2021 г.
Този уебсайт, https://iutecredit.bg/ (наричан по-долу за краткост „Уебсайтът“), използва технологии, които
осигуряват доброто потребителско изживяване, способстват за ефикасната функционалност на
Уебсайта, включително предоставят на всеки посетител необходимите му уеб услуги и функционалности.
Примери за такива технологии са бисквитките, пикселните тагове, локалното хранилище и скриптовете
(наричани по-долу за краткост „бисквитки“). Освен за да Ви осигурим по-добро потребителско
изживяване, използването на бисквитки ни помага да подобрим нашите услуги и да персонализираме
реклами и съдържание, които да Ви предоставим, докато използвате нашия уебсайт.
Обща информация относно Политиката за бисквитки.
Настоящата Политика за използване на бисквитки („Политика за бисквитки“), описва видовете
бисквитки, които използваме, причините поради които ги използваме, информацията, която бисквитките
събират от Вас и относно Вас, употребата на събраната информация и начините по които да
контролирате предпочитанията си относно използването на бисквитките.
Тъй като използването на бисквитки на трети страни през този уебсайт не може да бъде напълно
контролирано, то всякакви конкретни препратки към бисквитки на трети страни трябва да се счита за
такова с инструктивен характер. За да получите пълна информация, Ви молим да се запознаете с
конкретната политиката за поверителност на съответната трета страна, като същите са посочени в
настоящата Политика.
1. Какво представляват бисквитките?
•

Бисквитките са малки текстови файлове, които се използват за съхранение на информация. Те се
съхраняват на Вашето устройство, когато заредите уебсайта, чрез използвания от Вас браузър.
Бисквитките ни помагат да обезпечим правилното функциониране на уебсайта, да го направим
по-сигурен за употреба, да предоставим по-добро потребителско изживяване, включително да
разберем и анализираме работата на сайта ни, за да получим необходимата яснота, в случай че е
налице нужда от неговото подобрение.

•

Бисквитките също така позволяват на нашия уебсайт да запамети Вашите действия и настройки
(като потребителско име и парола, избраният от Вас език, размерът на шрифта и други настройки
на екрана), като по този начин няма да е необходимо да ги въвеждате постоянно, когато
посещавате нашата страница.

2. Ключови понятия
•

Бисквитки на една страна, са тези бисквитки, които са поставени от уебсайта, който съответният
потребител посещава. (бисквитки, поставени от домейна на нашия уебсайт).

•

Бисквитки на трета страна, са тези бисквитки, които се задават от домейн, различен от този на
уебсайта, който се посещава от потребителя. По този начин ако потребител посети уебсайт, в
който има бисквитки, които не са поставени от неговия домейн, то това са бисквитки на трета
страна.

•

Постоянни бисквитки, са тези бисквитки, които се съхраняват на използваното от потребителя
устройство за периода от време, посочен в бисквитката. Постоянните бисквитки се активират
всеки път, когато потребителят посети уебсайта, който е създал конкретната бисквитка.

•

Временни (сесийни бисквитки), са тези бисквитки, които позволяват на операторите на уебсайта
да свързват действията на потребител по време на така наречената браузър сесия. Сесията
започва, когато потребителят отвори прозореца на браузъра и завършва при неговото
затваряне. Бисквитките за сесия се създават временно. След като затворите браузъра, всички
сесйини бисквитки се изтриват.

•

Технологията за локално съхранение (локално хранилище), е технология, която осигурява
ефективното използване на уебсайта и която се използва за съхраняване на данни, които се
записват по време на използване на уебсайта и се съхраняват след затваряне на браузъра, в
отделна част на неговата памет.

3. Какви видове бисквитки използваме и защо?
3.1. Използването на бисквитки ни помага най-вече да:
•
•
•
•

осигурим функционирането на нашия уебсайт, в съответствие с Вашите очаквания;
запомним Вашите настройки по време на направените посещения;
подобрим ефективността на нашата реклама;
усъвършенстваме цялостно нашия уебсайт.

3.2. Ние не използваме бисквитки за:
•
•

събиране и обработка на Вашите лични данни – Вашето съгласие ще бъде изисквано винаги, в
случай, че все пак желаем да извършим обработка на такива данни,
събиране и обработка на Вашите чувствителни лични данни без Вашето изрично съгласие;

3.3. Бисквитките, които са използвани на нашия уебсайт са групирани в следните категории:
•

Необходими – Необходимите бисквитки правят нашият сайт използваем, като позволяват
работата на основни негови функции като навигация по страници и достъп до защитените му
зони. Уебсайтът не може да функционира правилно без необходимите бисквитки.

•

Статистически – Статистическите бисквитки помагат на собствениците на уебсайтове да
разберат как посетителите взаимодействат с уебсайта, като събират и докладват анонимно
информация.

•

Маркетинг – Маркетинговите бисквитки се използват за проследяване на посетителите в
различните уебсайтове. Основната цел е да се показват реклами, които са подходящи и
ангажиращи за отделния потребител и по този начин по – ценни за рекламодателите на трети
страни.

4. Лист на използваните бисквитки
4.1. Категория: Необходими (13)
Име

Доставчик

Предназначение

Срок

_grecaptcha

Iutecredit.bg

Бисквитката се използва, за да се направи разграничение
между реални посетители и ботове. Това е от полза за
уебсайта, тъй като способства да се изготвят валидни
отчети за неговото използване.
Бисквитката се използва, за да се направи разграничение
между реални посетители и ботове. Това е от полза за
уебсайта, тъй като способства да се изготвят валидни
отчети за неговото използване.
Бисквитката се използва, за да се установи дали
посетителят е приел маркетинговата категория в банера с
бисквитки. Тази бисквитка е необходима за съответствието
на уебсайта с ОРЗД.
Бисквитката се използва, за да се установи дали
посетителят е приел статистическата категория в банера с
бисквитки. Тази бисквитка е необходима за съответствието
на уебсайта с ОРЗД.
Определя дали потребителят е приел полето за съгласие за
използването на бисквитките.

Постоянна

_GRECAPTCHA

google.com

cookielawinfocheckboxadvertisement

Iutecredit.bg

cookielawinfocheckboxanalytics

Iutecredit.bg

cookielawinfocheckboxfunctional
cookielawinfocheckboxnecessary
cookielawinfocheckboxperformance
rc::a

Iutecredit.bg

Iutecredit.bg

Определя дали потребителят е приел полето за съгласие за
използването на бисквитките

1 година

Iutecredit.bg

Съхранява предоставеното от потребителя съгласие за
текущия домейн.

1 година

google.com

Бисквитката се използва, за да се направи разграничение
между реални посетители и ботове. Това е от полза за
уебсайта, тъй като способства да се изготвят валидни
отчети за неговото използване.
Бисквитката се използва, за да се направи разграничение
между реални посетители и ботове.
Бисквитката се използва, за да се направи разграничение
между реални посетители и ботове.
Бисквитката се използва, за да се направи разграничение
между реални посетители и ботове.
Използва се, за да се установи дали браузърът на
потребителя поддържа бисквитки.
Съхранява предоставеното от потребителя съгласие за
текущия домейн.

Постоянна

rc::b

google.com

rc::c

google.com

rc::d-#

google.com

test_cookie

doubleclick.net

cookielawinfocheckbox-others

Iutecredit.bg

Предназначение
Регистрира уникален идентификатор, който се използва за
генериране на статистически данни относно това как
посетителите използват уебсайта.
Използва се от Google Analytics, за събиране на данни за
броя на посещения на уебсайта от страна на съответния
потребител, както и данни за неговото първо и последно
посещение.

Срок
2 години

179 дни

1 година

1 година

1 година

Сесийна
Сесийна
Постоянна
1 ден
1 година

4.2. Категория: Статистически (4)
Име
_ga

Доставчик
Iutecredit.bg

_ga_#

Iutecredit.bg

2 години

_gat

Iutecredit.bg

_gid

Iutecredit.bg

Използва се от Google Analytics за намаляване на процента
на заявки.
Регистрира уникален идентификатор, който се използва за
генериране на статистически данни относно това как
посетителите използват уебсайта.

1 ден

Предназначение
Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от
рекламни продукти, като например наддаване в реално
време от трети страни – рекламодатели.
Използва се от Google AdWords, за повторно ангажиране на
посетители, които е вероятно да се превърнат в
потребители, въз основа на демонстрираното от тях онлайн
поведение в различните уебсайтове.
Използва се, за да се установи дали браузърът на
потребителя поддържа бисквитки.
Използва се от Google DoubleClick, за да регистрира
действията на потребителя на сайта, след като е видял една
от рекламите на рекламодателя, с цел измерване на
ефикасността на рекламата, като и за бъдат предоставени
целеви реклами на потребителя.
Проследява дали потребителят е проявил интерес към
конкретни продукти или събития в множество уебсайтове и
засича как потребителят се придвижва между тях. Използва
се за измерване на ефикасността на рекламата и улеснява
плащането на такси за препращане между сайтовете.
Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от
рекламни продукти, като например наддаване в реално
време от трети страни – рекламодатели
Регистрира уникален потребителски идентификатор,
който разпознава браузъра на потребителя при посещение
на уебсайт, който използва мрежата. Предназначението е
да се оптимизира показването на реклами, като се вземе
предвид поведението на потребителя и офертите на
различните доставчици на реклами.

Срок
3 месеца

1 ден

4.3. Категория: Маркетинг (8)
Име
_fbp

Доставчик
Iutecredit.bg

ads/gaaudiences

google.com

C

adform.net

IDE

doubleclick.net

pagead/1p-userlist/#

google.com

tr

facebook.com

uid

adform.net

adwise_retarget
servlet/tp.gif

adwise.bg
as.adwise.bg

Сесийна

29 дни
1 година

Сесийна

Сесийна

2 месеца

1 година
Сесийна

4.4. Бисквитки на Google, Facebook и AdForm.
•

Ние използваме бисквитки за онлайн рекламиране в платформата за ремаркетинг на Google
AdWords. Това включва използването на трети страни, включително Google, които Ви показват
реклами след посещението на нашата Уебстраница. Онлайн рекламата може да бъде под формата
на рекламна изложена на самата страницата за търсене на Google или в дисплейната мрежа на
Google. Ние и трети страни, включително Google, споделяме бисквитки (като Google Analytics), за
да анализираме степента, до която взаимодействието с нашата реклама, както и
взаимодействието с употребата на други рекламни услуги са свързани и/или обуславят
посещенията на нашия сайт. Можете да коригирате начина, по който Google показва рекламите
Ви чрез промяна на настройките за това.

•

Ние използваме бисквитки за онлайн реклама в платформата за ремаркетинг на AdForm. Това
включва използването на трети страни, които Ви показват реклами след посещение на нашия
сайт. Онлайн рекламата може да бъде под формата на реклама в дисплейната мрежа на AdForm.
Ние и съответните трети страни, споделяме бисквитки, за да анализираме степента, до която
взаимодействието с нашата реклама, както и взаимодействието с употребата на други рекламни
услуги са свързани и/или обуславят посещенията на нашия сайт. Можете да коригирате начина,
по който AdForm показва рекламите Ви чрез промяна на настройките за това.

•

Ние използваме платформата за маркетинг и ремаркетинг на Facebook, която включва
използването събраните от нас данни, както и на събраните данни от трети страни, включително
данните събрани от Facebook, за да Ви показваме реклами след Вашето посещение или
взаимодействие с нашия сайт. Онлайн рекламата може да бъде под формата на реклама в
платформата на Facebook. Ние и трети-страни доставчици на такъв тъп услуги, включително
Facebook, споделяме „бисквитки“, за да анализираме степента, до която взаимодействието с
нашата реклама, както и взаимодействието с употребата на други рекламни услуги са свързани
и/или обуславят посещения на нашия сайт.

•

Ние използваме „бисквитки“ от платформата на Google Analytics и за събирането на статистика
относно демографските данни и интересите, като отчетите относно тези данни показват
съвкупност от данни, а не идентифициране на отделни потребители. Тези статистически данни
се използват за създаване на таргетирани реклами за конкретни групи, както и за оптимизиране
на съдържанието на нашия сайт. Посетителите могат да деактивират Google Analytics да показва
реклами и персонализирани реклами в дисплейната мрежа на Google.

•

Бисквитките на Google Analytics ни позволяват да събираме анонимна информация за
поведението на потребителите на нашия сайт. Информацията е анонимна и не съдържа лични
данни. Информацията, събрана от бисквитките Google Analytics на нашия уебсайт, се предава и
съхранява в софтуера на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google. Можете
да изключите опцията за ремаркетинг, като посетите връзките по -долу:

•

За Google: https://support.google.com/googleads/answer/2375362?co=ADWORDS.IsAWNCustomer%3Dfalse&hl=en

•

За Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

•

За AdForm: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

5. Кога се нуждаем от Вашето съгласие?
5.1. Бисквитките, които са съществени за дадена онлайн услуга и бисквитките за производителност, чрез
които се събират статистически данни относно това как се използва уебсайтът и които не могат да
бъдат свързани с отделно лице, не изискват Вашето съгласие.
5.2. За бисквитки, които не са съществени обаче, например за маркетингови бисквитки, ние винаги
изискваме съгласие, преди същите да бъдат поставени на устройството Ви. Също така, Вие можете да
изтриете, блокирате или деактивирате бисквитките, чрез настройките на Вашия браузър – за повече
информация как да направите това вижте точка 6.2. Моля, обърнете внимание, че деактивирането на
тези бисквитки ще се отрази на функционалността на уебсайта и може да попречи на Вашия достъп
до определени негови функции.

5.3. В случай, че искате да научите повече за бисквитките, включително и как да ги управлявате, моля
посетете: http://www.aboutcookies.org.
6.

Как да промените настройките на бисквитките си

6.1. Повечето уеб браузъри осигуряват на своите потребители контрол над по-голямата част от
бисквитките, чрез използването на настройките на браузъра. Ако обаче използвате настройките на
браузъра си, за да блокирате всички „бисквитки“ (включително строго необходимите бисквитки),
може да нямате достъп до целия уебсайт или до части от него. Освен ако не сте коригирали
настройките на браузъра си по такъв начин, който да отказва използването на бисквитки, то
системата ни ще използва бисквитки веднага щом посетите уебсайта.
6.2. Промяна в настройките на бисквитките
Можете да намерите подробни инструкции за това как да управлявате бисквитките си, като щракнете
върху подходящата за това връзка, която ще откриете по-долу:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
7. Промяна в Политиката за бисквитките
Уебсайтът запазва своето право да прави промени по настоящата Политика за бисквитки. За това
препоръчваме да преглеждате настоящата Политика за бисквитки всеки път, когато посещавате
уебсайта, за да бъдете в течение с всички промени, които може да са настъпили.
За да получите повече информация, моля свържете се с нас на следния имейл адрес:
info@iutecredit.bg.

