ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”
www.swipe.bg
Това е нашата Политика за “бисквитки”. Тя е неразделна част от нашите Общи условия за ползване.
Ние използваме бисквитки или други подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото
представяне.
Какво са бисквитките?
“Бисквитките” са малки текстови файлове, които се създават, достъпват, прочитат, модифицират
или изтриват на твърдия диск на крайните потребители по някои от следните начини: 1) от Интернет
сървър чрез Интернет страницата, в контекста на HTTP/HTTPS GET/POST заявки; и 2) от добавен
на Интернет страницата програмен код (напр. JavaScript). С използването на термина “Бисквитки”
назоваваме всички файлове и технологии, които събират информация по този начин.
За какво ги използваме?
Записаната в тях информация може да се използва по различни начини: за анализ на трафик,
рекламни цели, системни отчети по дейността на Сайта и Вашето потребление, както и за
анализиране и подобряване на неговите функционалности. Четенето на "бисквитките" ни позволява
да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването ѝ.
Какви видове бисквитки използваме и за какво?
ВИД

НЕОБХОДИМИ

Домейн

www.swipe.bg

Категория
Необходими

Име
wc_car Съхранява
t_hash кошница.
_#

Цел
информация

Срок
за

потребителската

Постоянна
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Необходими

wc_fra Съхранява информация за вход в потребителския
gments профил при повторно посещение на Сайта.
_#

Сесийна

Необходими

ss

Необходима бисквитка за функционалността на
чат приложението.

Сесийна

Необходими

wood
mart_c
ookies
_1

Съхранява информация за потребителски
настройки на бисквитките в Сайта.

2 месеца

ВИД

СТАТИСТИКА

Домейн

www.swipe.bg

Категория

Име

Цел

Срок

Статистика

_ga

Регистрира
потребителя
с
уникален
идентификационен код за генериране на данни за
ползването на сайта.

2г

Статистика

_ga_#

Регистрира информация за броя посещения на
сайта от даден потребител, както и за дата на
първо и последно посещение.

2г

Статистика

_gat

Използва се от Google Analytics за поддържане на
ритмичност на заявките

1 ден

Статистика

_gat_g
tag_U
A#

Използва се от Google Analytics за поддържане на
ритмичност на заявките

1 ден

Статистика

_gid

Регистрира
потребителя
с
уникален
идентификационен код за генериране на данни за
ползването на сайта.

1 ден

Статистика

TawkC Използва се от Сайта за разпознаване на
onnecti потребителя с цел оптимизиране функцията на чат
onTim приложението.
e

Сесийна
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ВИД

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Домейн

www.swipe.bg

Категория
Функционалност

Име

Цел

_tawku Използва се за свързване на отделни чат
uid
кореспонденции за предоставяне на оптимално
обслужване.

ВИД

МАРКЕТИНГ

Домейн

www.swipe.bg

Срок
6 месеца

Категория

Име

Цел

Срок

Маркетинг

_fbp

Използва се от Facebook за предоставяне на
маркетинг съдържание, включително за real time
bidding от рекламодатели.

3 месеца

Домейн

www.facebook.com

Категория

Име

Цел

Срок

Маркетинг

tr

Използва се от Facebook за предоставяне на
маркетинг съдържание, включително за real time
bidding от рекламодатели.

Сесийна

ВИД

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ

Домейн

www.swipe.bg

Категория
Некласифицирана

Име

Цел

wood Некласифицирана функция.
mart_
wishlis
t_coun

Срок
7 дни
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Бисквитки на трети страни
Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани както от нашия Сайт, така
и от трети лица, чиито кодове Сайтът е добавил и използва за различни цели.
Сайтът ни може да използва и функционални добавки на социални мрежи (т.нар. Social Plugins),
предоставящи възможност да се получат по-подробни данни за дейностите ни при изрично изявен
избор на Потребителите да последват страницата на Сайта на въпросната социална мрежа (например
Facebook, Instagram и LinkedIn). Сайтът ни може да използва и такива добавки, които предоставят
възможност да се споделя информация за него в социалните мрежи. Във връзка с тези функционални
добавки може да се въвежда друга група проследяващи бисквитки при използването на Сайта, които
се поставят от трета страна, в случай че Потребителят е посетил тяхната уеб страница преди да е
посетил нашия Сайт, най-често с цел да се показват на Потребителя по-подходящи за него/нея
реклами.
За да научите повече за “бисквитките”, можете да посетите www.allaboutcookies.org. Можете да ги
управлявате от Вашия браузър посредством съответните настройки:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari & iOS

Изтриването на “Бисквитки” от страна на Посетителя може да доведе до пълна или частична
невъзможност за достъп до Сайта, до промяна или премахване на предварително зададени
настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което ние не носим
отговорност.
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ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Име на администратора

“СУАЙП БГ” ООД

Седалище

София, България

Адрес за контакт

гр. София, бул. “Сливница” 65, ТК Илинден, ет. 1, маг. 10

ЕИК

206642985

Управител

Михаил Димитров

Телефон за контакт

+359 88 20 700 20

Имейл

contact@swipe.bg

Дата на утвърждаване и публикуване:

01.10.2021

Дата на последно изменение и публикуване:

n/a
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