ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ е неразделна част от
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.imbm.bas.bg (Сайта), администриран от
Институт по механика при БАН (ИМех.) (Института).
Ние използваме бисквитки или други подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим
неговото представяне. Настоящата политика обяснява как правим това.

1. Какво са “бисквитките”?
“Бисквитките” са малки програми, които се инсталират на вашите крайни устройства, от
които достъпвате сайта. Те могат да се използват по различни начини: например за анализ на
трафик, за рекламни цели, за системни отчети по дейността на сайта и за възстановяване на
информация за вашето потребление. С използването на термина “Бисквитки” назоваваме всички
файлове и технологии, които събират информация по този начин.
Бисквитки могат също така да бъдат инсталирани от нашия сайт или от трети лица.
В използваните от нас и от трети страни “Бисквитки” не се съхранява информация (лични
данни), която да позволява (директно) идентифицирането на Потребителя като физическо лице.

2. Какви видове бисквитки използваме и за какво?
Вид

Функционал
но
необходима

Категория

Домейн

Име

Тип

Цел

Период на
действие

Статистика

imbm.bas.bg

CMSSESS
ID

Състоян
ие на
сесията

За предоставяне на сесиен
ID номер на потребителя на
сайта и запомняне на
действията на потребителя
за сесията.

сесийна

Предпочитания

imbm.bas.bg

mle

Предпо
читания

Запаметява избрания език за
сервиране на съдържание

сесийна

3. Какви са вашите възможности за избор?
Всички съвременни браузъри позволяват (повече или по-малко) да променяте настройките
за бисквитки. За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, можете да посетите
www.allaboutcookies.org. Бихте могли да разгледате настройките на предпочитания от вас браузър,
както и раздела за помощ там:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari & iOS

Изтриването на “Бисквитки” от страна на Потребителя може да доведе до пълна или
частична невъзможност за достъп до сайта и/или услугите, до промяна или премахване на
предварително зададени от него при предишни посещения в Сайта настройки и/или до съществено
влошаване на качеството на Услугите, за което ние не носим отговорност.
Ако искате да разберете повече за рекламните бисквитки или искате да научите как да се
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откажете от персонализираната реклама, можете да посетите www.youronlinechoices.com
www.youradchoices.com.

или

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ е приета и утвърдена
от представляващия ИМех. при БАН - проф. д-р Петър Джонджоров на 21.10.2019 г. и е
съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с
общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.
Дата на публикуване: 22.10.2019 г.
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