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БИСКВИТКИ 

КАКВО е БИСКВИТКА 

Бисквитките са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се 
съхраняват във вашия компютър. Те се създават, когато използвате вашия браузър 

и посетите уебсайт, използващ бисквитки. Основната им функция е да следят 
движението ви в сайта, като ви помагат да се върнете към последното състояние, в 

което сте го използвали, могат да помнят вашите потребителско име и парола, 
избор на тема, избрани предпочитания или други функции по персонализация. 
Уебсайтът съхранява запис (със същия уникален номер като съответната 

бисквитка) към този, настроен по-рано от него във вашия браузър. Чрез този запис 
бисквитките могат да проследяват и съхраняват информация относно вашето 
преживяване в сайта. 

Бисквитките често са крайно необходими за уебсайтове, които имат големи бази 
данни, изискват регистрация или ползване на потребителски профил, предоставят 

възможности за персонализация на изгледа и други. 

Обичайно бисквитките съдържат малко информация като интернет адреса на 
уебсайта, който ги е създал, валидността им и техния номер. Поради малкия обем 
информация, който съдържат, бисквитките обичайно не могат да бъдат използвани 

за разкриване на вашата самоличност или на лична информация.  

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ 

Нашият сайт предлага функционалности и инструменти, които са на разположение 

само при използване на някои от видовете бисквитки. Винаги е възможно да 
блокирате, изтриете или деактивирате тези бисквитки, но имайте предвид, че ако 
го направите най-вероятно няма да имате възможност да се използвате пълноценно 

този сайт. 

 

КАКВО НЕ МОГАТ ДА ПРАВЯТ БИСКВИТКИТЕ 

Бисквитките са обикновени текстови файлове. Те не са компилирани и не могат да 

осъществяват програмни функции. Не могат да проверяват или да сканират вашия 
компютър, нито да ви следят или да търсят лична информация на вашето 
устройство. 

Бисквитките са безопасни файлове и не могат да шпионират вашия компютър и да 
установяват информация относно вас или вашето семейство. Бисквитките 

единствено позволяват на уебсайта да разпознава завръщащите се потребители в 
него. 
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КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ БИСКВИТКИТЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО 
УСТРОЙСТВО 

Бисквитките могат да бъда деактивирани или премахнати с инструменти, които са 

налични в повечето съвременни браузъри. Настройките на всеки браузър са 
индивидуални и всеки браузър предлага различни функционалности и възможности 
за управление. За повече информация как можете да блокирате, изтриете или 

деактивирате бисквитки, моля прегледайте настройките на вашия браузъра или 
устройство. 

Cookie settings in Internet Explorer 
Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Chrome 
Cookie settings in Safari web и iOS. 

Ако имате притеснения относно бисквитки от доставчици на външни услуги, 
свързани с реклама, можете да ги изключите оттук: Your Online Choices site. 

Моля, имайте предвид, че ако изберете да блокирате или деактивирате 
бисквитките е възможно някои функционалности в нашия сайт да не работят 

частично или изцяло. 

 

БИСКВИТКИТЕ И САЙТЪТ НА GS1 България 

 В сайта на GS1 България има вграден Google Аналитикс (google analytics). 
Google Аналитикс – използва набор от „бисквитки“, за да събира информация 
и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да 
идентифицира лично отделните посетители на Google. Основната „бисквиткa“, 

използвана от Google Аналитикс, е „__ga“; 

 ARRAffinity – за сесия при логване в сайта на GS1 България; 

 GS1 България използва „бисквитки“ в Едипъб, Едитар и ОТС системите си, 

като можете да се запознаете подробно с информацията за тях в Политиката 
за бисквитки в Едипъб, Едитар и ОТС; 

 „бисквитки от трети страни” – Facebook, Twitter, Youtube  могат да прилагат 

„бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за 
изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на 

такива „бисквитки“ могат да зависят от вашето използване на тези платформи 
преди или по време на посещението ви на сайта на GS1 България. 
Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези 

„бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове. 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.youronlinechoices.com/bg

