Бисквитки
Бисквитки
За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани
бисквитки.Повечето големи уебсайтове също използват този метод.
Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато
посещавате даден уебсайт.Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например
потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се
налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.
По какъв начин използваме бисквитките?

На някои от нашите страници се използват бисквитки за запомняне на вашите предпочитания, например избрания език,
както и на данните, необходими за правилната работа на формулярите с динамично съдържание. Всички бисквитки, които
използваме, са изцяло под наш контрол.
Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за подоброто му използване.Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на
сайта да не работят както трябва.
Бисквитки се съхраняват също от Europa Analytics, корпоративната услуга за оценка на ефективността на уебсайтовете
на Европейската комисия на портала EUROPA.
Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са
изцяло под наш контрол.Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.
Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте AllAboutCookies.org
.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, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.
Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително
официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на
информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата
относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
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