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Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страницата, обслужвана 
от https://bzbk.eu/ 

Когато посетите за първи път страницата ни, ще Ви помолим да приемете 
използването на „бисквитки“ в съответствие с условията на политиката за 
бисквитките на БЗБК ЕООД. Чрез използването на нашия уеб сайт и приемането на 
тези правила, Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“ в съответствие с 
политиката на нашия уеб сайт. 

I. Какво представляват „бисквитките“? 
 
Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде 
съхранен на Вашия компютър, мобилно устройство или таблет, които се използват 
за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от 
сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, 
Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси и няма 
достъп до информацията от хардуера на потребителя). 

II. За какво се използват „бисквитките“? 
 
Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и 
представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за 
предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно 
изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат „БЗБК“ ЕООД, за да 
предлага подходящи за потребителите услуги. Също така, се използват и при 
подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден 
потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да 
подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на 
личността на потребителя. 

Ние използваме "бисквитки" за изпълнението на някои функции, а именно: 

 улесняване на навигацията в нашия сайт и ползването на неговите функции, с 
цел осигуряване на безпроблемно обслужване;  

 подобряване на нашия уебсайт; 
 осигуряване на персонализирани функции, докато сърфирате в нашия уебсайт; 
 доставка на целеви маркетинг послания;  
 по-добра сигурност докато разглеждате нашия уебсайт; 
 събиране на информация за това как ползвате нашия уебсайт, за да можем да 

ви осигурим по-добро обслужване чрез преценка на това кои области от нашия 
уебсайт представляват най-голям интерес за вас или за да ви запомним при 
следващото ви посещение. 
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III. Какви „бисквитки“ използваме? 
 
Ние от „БЗБК“ ЕООД използвaмe два вида бисквитки – на потребителска сесия и 
фиксирани. Първите са временни файлове, които остават в устройството на 
потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на 
приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на 
потребителя докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. 

IV. Как се използват бисквитките от този уебсайт? 
 
Използваме „бисквитки“ за ефективност на нашия уебсайт. Тези „бисквитки“ 
позволяват събирането на информация за това, как посетителите използват нашия 
уебсайт, включително кои страници посещават най-често. Цялата информация, 
която тези бисквитки събират, е обобщена и анонимна. Използва се само за 
подобряване на функционирането и функционирането на нашия уебсайт: 
https://bzbk.eu/ 
Използваме функционални „бисквитки“ на нашия уебсайт, за да позволим на нашия 
уебсайт да запомни информацията, която сте въвели, или да направите избора си, и 
да предложите по-добри функции. 

Нашият сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези други уебсайтове, 
услуги и приложения могат да задават свои „бисквитки“ на компютрите на 
потребителите, да събират данни или да изискват лична информация. 
 

V. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни? 
 
Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат 
да бъдат използвани и не идентифицират личността на интернет потребителите. 
Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани 
само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по 
начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях. 

VI. Блокиране на „бисквитки“. 
 
По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява 
съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат 
променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от 
уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат 
бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините 
на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на вашия уеб 
браузър. Следва да имате предвид, че ограничаването на използването на бисквитки 
може да повлияе на някои функции на нашия уебсайт.  


