
Лични данни 

С цел максимална прозрачност и яснота при обработката на лични данни на 

потребителите, Бус Перник публикува настоящата Политика за личните данни. 

В нея можете в подробности да се осведомите за това защо и как обработваме 

данните Ви, защо и как ги предоставяме на трети страни и какво правим, за да 

гарантираме сигурността им. Политиката за личните данни на Бус Перник 

можете да намерите ТУК. Настоящата политика за личните данни е публикувана 

и валидна към дата 23.05.2018 г. С цел да прилагаме най-съвременните мерки за 

защита на личните данни и да спазваме действащото законодателство, тази 

политика ще бъде редовно актуализирана. Най-актуалната й версия винаги ще 

можете да намерите тук. Препоръчваме на потребителите периодично да 

проверяват тази страница, за да бъдат информирани за мерките, които 

предприемаме за сигурността на личните им данни. 

 

Бисквитки 

„Бисквитката“ е малък отрязък от текст, изпратен до браузъра ви от посетен от 

вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението ви, като 

предпочитания от вас език и други настройки. Това може да улесни следващото 

ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. „Бисквитките“ играят важна 

роля. Без тях работата в мрежата би била много по-незадоволителна. 

Ние използваме информацията, събирана чрез “бисквитки”, за статистически 

анализи за използването на уебсайта ни – напр. кои са най-посещаваните в него 

страници. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация. 

По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност 

можете да откриете на  http://www.aboutcookies.org.  Използването на събраните 

бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели 

(функционалността на Уебсайта). 

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате уебсайта 

ни, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да 

предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато 

интернет браузъра Ви сигнализира за наличието им. Също така, бихте могли да 

откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия 

интернет браузър. Имайте предвид, че забраняването на бисквитки ще се отрази 

на функционалността на този и много други уебсайтове, които посещавате. 

Деактивираните бисквитки обикновено ще доведат също до деактивиране на 

определени функции на уебсайта ни. 


