
 

Декларация за Бисквитки 

 

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на Вашето устройство малки 

файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето сайтове също използват този метод. Също 

така чрез поставяне на бутони към facebook и tweeter, в сайта се съдържат т.нар. социални 

приставки/social plugins.  

Настоящата декларация има за цел да Ви обясни кога и защо използваме тези 

инструменти, както и как да ги контролирате и ограничите.  

 

Какво представляват бисквитките? 

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или 

мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Те позволяват на уебсайта да 

функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява 

известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия 

(например избор на език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват 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. 

За да разглеждате нашия сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте 

допълнителна лична информация. При зареждане на страницата на сайта и при преглед на 

нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно 

функциониране и в тази връзка събират ограничен обем лични данни.  

Някои видове бисквитки са задължително необходими, за да функционира уебсайтът, а 

други служат на Дружеството да проверява посещаемостта на сайта, както и да предлага 

индивидуално съдържание на потребителите и да подобрява своите услуги.  

 

По какъв начин използваме бисквитките? 

При посещение на сайта, Вие ще бъдете информиран за използването на бисквитки. 

Бисквитките, които използваме, сa такива, запазващи информация за настройките на 

сайта,  например размер на шрифта, цветова тема и др. 



Сайтът www.assetins.bg използва улугата Google Analytics, събираща статистика за 

потреблението на сайта. За целта се използват бисквитки. За отказ от Google Analytics 

бисквитки, отворете този линк 

 

Как да контролирате бисквитките? 

За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия уебсайт, е 

необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който 

използвате и неговите настройки: за Google Chrome кликнете тук , за Mozzila кликнете тук, 

за Internet Explorer кликнете тук.  

За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите  aboutcookies.org, както и 

www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org  

За отказ от Google Analytics бисквитки, отворете този линк 

Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато 

пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия 

компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.  

 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, вкл. да не ви се зарежда нашият уебсайт.  

 

Приставки/Plugins 

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни 

компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър и лесен 

достъп до широко използвани социални мрежи.  

Моля да имате предвид, че ние нямаме контрол върху съдържанието на данните, които се 

предават от социалните приставки към съответните платформи, както и с каква цел ще 

бъдат използвани данните. За да научите повече, моля прочетете текста по-долу.  

Ние използваме следните Приставки: 

Facebook 

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа 

от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://www.timeanddate.com/custom/cookiesie.html
http://www.whatarecookies.com/
http://www.cookiechoices.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


приставка се разпознава по иконата на Facebook (или се отличава с „Facebook Social 

Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук. 

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, вашият интернет 

браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще 

бъде прехвърлено директно от Facebook към вашия интернет браузър, който ще го свърже с 

интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава 

информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори 

и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.  

 

Информацията (включително IP адреса ви) се прехвърля и запазва от вашия интернет 

браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, 

посещението на сайта може да се отрази незабавно на вашия Facebook профил. Ако си 

взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете 

коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия интернет браузър към 

Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на вашия 

Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook. 

 

Ние не разполагаме с информация относно съдържанието на данните, които се предават на 

Facebook, както и по какъв начин тези данни се използват от Facebook. Моля, запознайте се 

с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата 

обработка им на:  http://www.facebook.com/policy.php. Ако не желаете Facebook да отразява 

посещението на нашия сайт на вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от 

Facebook преди да посетите сайта. Можете да предотвратите напълно зареждането на 

Facebook приставките като инсталирате разширения на вашия интернет браузър, напр. 

„Facebook Blocker”. 

 

 

Tweeter  

 

Сайтът използва Social Plugins на микро-блог услугата Tweeter, която се поддържа от Twitter 

Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Тази приставка се 

разпознава по логото на Tweeter. Списъкът и вида на Tweeter Social Plugins може да видите 

на страницата на платформата.    

 

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Tweeter приставка, Вашия интернет 

браузър се свързва директно със сървърите на Tweeter и съдържанието на приставката ще 

бъде предадено директно от Tweeter към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с 

интернет страницата. Чрез свързването с тези Tweeter приставки, Tweeter получава 

информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори 

и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Tweeter.  

 

http://developers.facebook.com/plugins/
linkid://www.facebook.com/policy.php


Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет 

браузър директно към сървър на Tweeter в САЩ. Ако сте вписан във Tweeter, посещението 

на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Tweeter профил. Ако си взаимодействате с 

тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Tweet“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена 

от Вашия интернет браузър към Tweeter и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде 

също публикувана на Вашия Tweeter профил и видима за Вашите контакти в Tweeter. 


