ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES) НА „ ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД И „ ГРУПАМА
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД
С цел да работи този сайт качествено, понякога поставяме на вашето устройство малки файлове с
данни, наричани „бисквитки“ ( cookies).

Какво представляват “бисквитките” ?
“Бисквитките” са малки текстови файлове от един ред, които при посещение на даден уебсайт се
съхраняват от Вашия браузър на твърдия диск на компютъра Ви или мобилно устройство, което
използвате. Те позволяват на уебсайта да запаметява конкретни ваши действия и предпочитания (
например: размер на шрифта и други настройки за показване на информацията) за определен
период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате конкретния уеб
сайт или да преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме „ бисквитките“ ?
Някои от нашите страници използват бисквитки, които не са абсолютно необходими, за да може
уебсайтът да функционира, но го правят по-удобен за използване. Можете да изтриете или
блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят
правилно.
Категории „ бисквитки“, които използваме:
Всички видове „бисквитки“, които използваме не съдържат никакви идентификационни лични данни
за

посетителя на сайта ни. Използваме „бисквитки“, които ни позволяват да персонализираме

съдържанието и рекламите ни, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме
трафика си в сайта ни. Също така събираме информация за демографските данни, интереси на
потребители и за начина, по който използвате сайта ни.
1. Важни функционални бисквитки:
Някои бисквитки са жизнено важни за функционирането на нашия сайт. Те служат за запаметяване
на вашите настройки за показване, като контраст, размер на шрифта, използвано устройство,
предпочитания за резултатите от търсенето.
Функционалните бисквитки събират анонимна информация като началния час на сесията на клиента в
браузъра с цел кеширане и прави уебсайта по-удобен за употреба.
2. Бисквитки, свързани с ефективността на сайта:
Използваме други бисквитки, за да анализираме как посетителите използват сайта ни и за да
наблюдаваме ефективността на нашия сайт. Това ни позволява да ви предложим сърфиране в сайта
ни с високо качество и бързо идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме
могли да използваме този вид бисквити , за да проследяваме кои страници и информационни секции
в сайта ни са най-интересни за потребителите. Бисквитки, свързани с ефективността на сайта
събират и обобщават информация за това какво е поведението на потребителя на сайта – конкретни
интереси по съдържанието в сайта. Тя се обобщава и следователно е анонимна и се използва
единствено с цел да се подобри функционалността на уебсайта.
3.

Поведенческо таргетирани рекламни бисквитки:

Използваме този вид бисквитки, за да ви показваме реклами, които вярваме, че са релевантни на
вашите интереси, на база на вашето поведение в сайта ни. Например, ако сте чели статии, свързани
с автомобили на нашия сайт или на други сайтове, вие можете да видите наши реклами на други
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сайтове, които посещавате. Поведенческо таргетираните рекламни бисквитки събират данни за
доставчиците на реклами. Всички доставчици на поведенческа реклама са длъжни да отговарят на
европейското законодателство. Събираната от потребителите информация при този вид бискитки са
най-често данни за интереси, свързани със сърфирането на потребителя в интернет пространството(
видове сайтове, продукти, услуги и т.н) , които идентифицират неговото поведение, така че да му се
предлагат релевантни за неговите интереси реклами. В повечето случаи, информацията, използвана
за таргетиране на реклами, не е лична, т.е. не е възможно клиентът да бъде идентифициран чрез
нея.
Използва ли някой друг бисквитки на сайта ни?
Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки,
които влизат в трите категории, които са споменати по-горе. Например, както почти всички
компании, използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашия сайт. Също така,
когато споделите статия, използвайки бутоните към социалните мрежи (например Фейсбук) на
сайта на Groupama, социалната мрежа, която е създала този бутон ще запамети това ваше
действие.
Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара,
подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила и условия и
политиката за авторски права.

Лични данни
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.

Бисквитки на трети страни

Не разрешаваме услуги на трети страни на нашия сайт да изпращат бисквитки до потребителите.

Как да контролирате бисквитките ?
Можете във всеки момент да контролирате и/или изтривате бисквитките. Можете да изтриете
всички бисквитки, които вече са запазени на вашето устройство, 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 сайта, а освен това е възможно някои
услуги и функции да не работят.

Как да контролирате /или изключите бисквитките?
Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено
можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на вашия браузър. За да
сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате
бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
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Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.
Изключване на техническите бисквитки от трети страни:
Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Изключване на насочващите/рекламните бисквитки от трети страни :
Double Click - http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-optout
Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/
Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от
рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.
10. Полезни линкове
Ако желаете да получите повече информация за бисквитките и за какво се употребяват те, ви
препоръчваме следните линкове:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/bg/
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