Политика относно „бисквитките“
Настоящата Политика относно „бисквитките“ предоставя информация относно
използването от „ГЛОБУС ТУРС” ЕООД на „бисквитки“, за да подобри взаимодействието
на посетителите с нашата интернет страница. Политиката съдържа информация относно
това какво представляват „бисквитките“ и тяхната употреба в нашата интернет страница и
начина по който можете да ги контролирате.
Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки файлове, състоящи се от букви и цифри, които се запазват на вашия
компютър или мобилно устройство, когато посещавате дадена интернет страница. Те
позволяват на интернет страницата да ви различава от другите потребители. „Бисквитките“
не могат да бъдат възпроизведени като код или използвани за разпространението на
вируси и чрез използването им не може да бъде осъществен достъп до Вашия хардуер
(твърд диск). „ГЛОБУС ТУРС” ЕООД няма достъп до каквато и да е информация,
запаметена на Вашия твърд диск дори и ако се запазват там „бисквитки“.
По какъв начин използваме бисквитките?
Информацията генерирана чрез използваните от интернет страницата на „ГЛОБУС ТУРС”
ЕООД „бисквитки“ може да бъде използвана за различни цели, като например за да може
сайта да функционира правилно, да предоставя анализи, да съхранява предпочитанията Ви,
да позволява реклами. Това обособява различни видове функции на „бисквитките“,
включително както следва:


Строго необходими

Тези „бисквитки“ имат съществено значение, тъй като Ви улесняват да разглеждате
различни директории в интернет страницата и да използвате възможностите й, за да
направите резервация или за връзка с нас. Можете да настроите браузъра си да блокира
или да ви уведомява за тези бисквитки, но тогава някои части от сайта ни няма да работят.


Подобряване на сайта

Тези „бисквитки“ събират информация относно начина на използване на интернет
страницата от потребителите, като например кои менюта от страницата се използват от
потребителя най-често, от кой бюлетин е пристигнал потребителя на сайта и ни дават
статистика на използването на страницата. Те са използвани за подобряване на работата на
бъдещите версии на интернет страницата.


Функционалност

Тези „бисквитки“ позволяват на интернет страницата да запаметява вашите предпочитания
като потребител (като например потребителско име, език, район в който се намирате) за да
улеснят вашето сърфиране на страницата или да ви покажат най-близкия наш офис.


Рекламиране

Тези „бисквитки“ се използват с цел да Ви бъде предоставена информация, която е
свързана с Вас и Вашите интереси.
„ГЛОБУС ТУРС” ЕООД не позволява на трети лица да рекламират на неговата интернет
страница, но не може да контролира реклами, допуснати от доставчика на интернет
услуги, видими докато Вие използвате интернет.
Колко време пазим информацията?
Това зависи от вида на бисквитката. Сесийните бисквитки (които изтичат със затваряне на
браузъра ви) не се съхраняват. Постоянните бисквитки (които се съхраняват на компютъра
Ви или мобилното ви устройство) се използват от няколко месеца до две години.
Как да контролирате бисквитките?
Ако не желаете да получавате "бисквитки", докато разглеждате нашата интернет страница,
можете да промените настройките на Вашия браузър и/ или мобилно устройство, така, че
да ви уведомява при получаване на „бисквитки“ или можете да изберете да ограничите или
блокирате получаването на „бисквитките”.
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете като посетите
функцията „Помощ“ на Вашия браузър, настройките на Вашето мобилно устройство или
можете да посетите aboutcookies.org или allaboutcookies.org, където е предоставена
детайлна информация относно управлението на „бисквитките“ в едни от по-използваните
видове браузъри. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия
компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако
направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки
път, когато посещавате даден сайт, включително нашия, а освен това е възможно някои
услуги и функции да не работят.
„ГЛОБУС ТУРС” ЕООД е задължено да изисква Вашето съгласие за всички видове
„бисквитки“, които използва с изключение на тези, които са „стриктно необходими“.
Чрез затварянето на това съобщение, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки" на
това устройство в съответствие с нашата политика, освен ако не сте ги забранили.
Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на
Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.
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