Политика за ползване на бисквитки
С цел осигуряване на най-добро обслужване, настоящият уебсайт на „Каменица“ АД („Уебсайтът“)
използват технологии, съхраняващи малки количества информация на твърдия диска (HDD) на
вашия компютър или друго устройство, наричани „бисквитки“ (cookies). Вашият интернет браузър
използва тази информация, изпращайки я обратно към сървъра при всяко следващо посещение.

1. Какво са „бисквитки“ (Cookies)?
Най-общо „бисквитките“ се класифицират в следните видове:
Персонализиращи „бисквитки“ – използват се за разпознаване на повторни посетители на
уебсайтове, както и да записват допълнителна информация за това кои страници съответният
посетител преглежда в Уебсайта, начинът, по който навигира из него, както и опциите, които
избира, докато е в Уебсайта.
Функционални „бисквитки“ – тяхното предназначение е да запомнят присъствието ви, докато сте в
Уебсайта, като например ви спестяват проверката на възрастта всеки път, когато навигирате из
различните страници на Уебсайта. Аналитични „бисквитки“ – Уебсайтът използва услугите на
Google Analytics, които ни позволяват да отчитаме кога и колко пъти посещавате Уебсайта, как
стигате до него, наред с други данни за текущия трафик на Уебсайта ни. Впоследствие тази
информация може да се използва, за да се подобри свързаността на Уебсайта с глобални търсачки,
което позволява да бъдат намирани по-лесно.

2. Използване на събраната чрез „бисквитки“ информация.
Всяка „бисквитка“ може да съдържа анонимна информация, като например уникален код,
информация за държавата, от която се посещава Уебсайта или друг вид информация, която може
да се използва единствено за аналитични цели.
Обикновено, Уебсайтът използва „бисквитки“, за следните цели: Осигуряване и поддържане на
сигурността на интернет трафика в Уебсайта. Запомняне на детайли, които сте въвели, за да не е
нужно да бъдат въвеждани всеки път, в който навигирате между страниците на Уебсайта. Тези
детайли се съхраняват докато сте в Уебсайта и се заличават веднага, след напускането му.
Събиране и компилиране на анонимна, синтезирана информация за статистически цели, която ни
помага да разберем как използвате Уебсайта, а впоследствие да подобрим неговата структура,
функционалност и съдържание. Използваме както „бисквитки“, които съхраняват информация,
докато сте в Уебсайта, така и такива, които я съхраняват за по-дълго време, така че следващия път,
когато посетите Уебсайта, можем да ви предоставим оптимална информация.

3. Блокиране или изтриване на „бисквитки“.
Използвайки настоящия сайт на „Каменица“ АД, вие се съгласявате с използването на
„бисквитките“, обслужващи Уебсайта.

Понеже разбираме, че може би не искате горепосочената анонимна информация за вас да се
събира и съхранява, макар и тя по никакъв начин да не може да се използва, за да ви
идентифицира в интернет, можете да блокирате „бисквитки“ на вашия компютър като се
ръководите от инструкциите, предоставени от производителя на използвания от вас интернет
браузър. По същия начин можете да изтриете и вече съхранените на твърдия диск на компютъра
ви „бисквитки“. Все пак, длъжни сме да напомним, че отказването на „бисквитки“ на Уебсайта,
значително ще затрудни и влоши функционалността му, като ще направи невъзможно
оптималното изживяване, което се стремим да осигурим при всяко посещение.

Ако се нуждаете от повече информация относно „бисквитките“, които се използват от Уебсайта,
може да се свържете с нас на pr.bg@molsoncoors.com

