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БИСКВИТКИ 

 

 
ПОЛИТИКА ЗА ”БИСКВИТКИ” НА ЛАЙТ ГАЗ 

 

Разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна. Тук можете да 

намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация 

получаваме и събираме, когато Вие използвате някой от сайтовете на ЛАЙТ ГАЗ и 

как я защитаваме от злоупотреби. 

 

Лична информация – този тип информация се изисква за някои услуги при 

доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, 

парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни. Тази информация ни 

позволява да усъвършенстваме нашите сайтове и да ги правим по-удобни и лесни 

за употреба. 

 

Когато предоставяте публично лична информация в сайтовете ни, следва да имате 

предвид, че тя може да бъде видяна от други посетители на същите сайтове и ние 

нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното й използване от тях. 

 

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните 

държавни органи, по определения от закона ред. 

 

Обобщена информация – Log Files – както много други сайтове ние получаваме 

информация от log files. IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузърът, който 

използвате, когато посещавате сайт от групата (като Internet Explorer и Mozilla 

Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте 

посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва: 

 

Какво представляват Бисквитките (‘Cookies’): това е малко количество информация, 

която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира 

обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или 

на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе 

на взаимодействието с наш или друг сайт. 

 

Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да 

събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има 

достъп до техните “бисквитки” (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите 

можете да намерите на 

 

Видове бисквитки и начин на употреба: 

 

(1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или 

мобилното Ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове. Те следят начина 

на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели 

използват уебсайта. Данните, които събираме за нашите потребители са 

стандартни параметри на потребителско поведение в Интернет: честота на 
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влизане, време прекарано на сайта, типове устройства, тип интернет връзка, IP 

адрес, геолокация и др. Можем да използваме тази информация, за да показваме 

реклами, които биха могли да представляват интерес за Вас, и реклами, които се 

базират на информация от историята на посещенията, налична във вашия браузър. 

 

ЛАЙТ ГАЗ използва аналитичен софтуер за измерване и проучване на аудиторията 

на утвърдени световни производители: Google Analytics, Gemius Audience, Gemius 

Prism и др. Данните се събират и обработват според най-високи световни 

стандарти и технологии. Тези доставчици събират следната информация за нашите 

потребители: част от или целия IP адрес и IP адреса на прокси сървъра, технически 

данни за устройството, монитора/екрана, операционната система, браузъра или 

приложението; посетеният URL адрес и предишното посещение, изпратени от 

браузъра; идентификатори на устройството; идентификатори на браузъра; 

идентификатори на потребителя. Тези данни се използват анонимно и ни помагат 

да приспособяваме предлаганото съдържание и услуги в полза на потребителите. 

 

(2) Функционални бисквитки, които ни помагат да направим нашите уеб сайтове 

възможно най-ефективни. Те дават възможност да се запомни регистрацията и 

данните за вход, да се запазят предпочитаните Ви настройки. Например, определен 

уебсайт може да ви предостави информация за времето, където се намирате, като 

използва бисквитка, съхраняваща данни за текущото ви местоположение. Този вид 

бисквитки могат да запаметяват направените промени в размера на текста, шрифта 

и други части на уебстраниците, които можете да персонализирате, и да предоставя 

услуги, поискани от вас, като гледане на видео или оставяне на коментари в блог. 

Информацията, която събират тези бисквитки, може да бъде анонимизирана и те 

не могат да проследят Вашата дейност, докато сърфирате в други уебсайтове. Ако 

не позволите тези бисквитки, е възможно някои или всички услуги да не 

функционират правилно. 

 

(3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от 

името на независими рекламодатели, които рекламират на нашите сайтове. Тези 

“бисквитки” могат да бъдат поставени в рекламата или на други места в нашите 

сайтове. Тези “бисквитки” са анонимни – не могат да Ви идентифицират. Те се 

използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи 

колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. 

 

Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към 

Вас, когато посещавате други уебсайтове. Ще използваме тази информация, за да 

ви показваме реклами, които са съобразени с вас и вашите интереси. 

 

Те също се използват за ограничаване броя на показванията на дадена реклама и 

помагат да измерим ефективността на рекламните кампании. За целта ние може 

също да споделяме тази информация с трети страни. За да използваме тези 

бисквитки, ни е необходимо вашето съгласие. Вие можете да управлявате 

предпочитанията си по отношение на “бисквитки” за рекламиране или таргетиране 

по всяко време посредством настройките на вашия браузър (виж по-долу). 

Валидността на тези “бисквитки” е не повече от 2 години. 
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(4) Google Ad exchange/DFP: С цел да получавате рекламно и маркетинг 

съдържание, съобразено с вашите предпочитания, нашите уебсайтове използват 

технологични решения, предоставени от Google: Google Ad Exchange/DoubleClick 

for Publishers (DFP). Информацията, събрана от съответните “бисквитки” за 

използването на нашите уебсайтове (включително вашия IP адрес) ще бъде 

пренесена до и съхранявана от Google (на техните сървъри). Възможно е Google 

да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон 

или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на 

Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват 

от Google. 

 

Подробна информация за Google и поверителност (включително как можете да 

контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на 

 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites. 

 

(5) Facebook pixel: Използва се при кампании в социалната мрежа facebook, 

когато искаме да показваме съдържание от нашите фен страници на потребители, 

които вече са харесали фен страниците и знаем, че са били на нашите сайтове. 

Например, ако поставим пиксел на нашите сайтове, който позволява на Фейсбук да 

постави бисквитка във вашия браузър, когато потребителят на нашия сайт, който 

използва Фейсбук, влезе в социалната мрежа, Фейсбук може да го идентифицира 

като част от феновете на нашите фен страници и съответно ще може да му показва 

рекламни съобщения от името на нашите фен страници, които потребителят е 

харесал. Facebook пикселът на сайтовете на ЛАЙТ ГАЗ получава следните данни: 

всичко, което се съдържа в Http Headers; Facebook Pixel ID и Facebook Cookie. 

 

https://www.facebook.com/about/privacy/update. 

 

Управление на бисквитките 

 

Вие можете да управлявате използването на “бисквитки”, включително рекламни 

бисквитки и да забраните споделянето на информация с партньори за рекламни 

цели, следвайки стъпките по-долу 

 

Можете да намерите информация как да се отпишете от списъка с “бисквитки” на 

някои от ключовите ни партньори тук: http://ibg.bg/id-721. 

 

Можете да изключите някои от “бисквитките” посредством сайтът 

YourOnlineChoices. Възможно е да се наложи да направите това за всяко 

устройство, което използвате и за всеки нов IP адрес, от който посещавате 

сайтовете ни. 

 

1. Възможно е да спрете използването на всякакви “бисквитки” от браузъра Ви, 

като промените настройките му за “бисквитки”. Обикновено тези настройки се 

намират под менюто “Опции”, или “Предпочитания”.Следните линкове може да 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://www.facebook.com/about/privacy/update
http://ibg.bg/id-721
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бъдат полезни (алтернативно може да използвате “Help”/”Помощ” опцията на 

Вашия браузър. 

 

Настройки за ‘бисквитките’ под Internet Explorer 

 

Настройки на ‘бисквитките’ под FireFox 

 

Настройки на ‘бисквитките’ под Google Chrome 

 

Настройка за ‘бисквитките’ под Safari 

 

Настройка за ‘бисквитките’ под Safari (телефони и таблети) 

 

ЛАЙТ ГАЗ си запазва правото да позволява на компании като трета страна да 

показват реклами или набират информация за сайтове от групата като записват 

информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър. 

 

За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на 

информация върху страниците от групата на ЛАЙТ ГАЗ моля, посетете следните 

линкове: 

 

http://privacypolicy.gemius.com/ 

 

http://www.gemius.com/privacy-policy.html 

 

https://adocean-global.com/en/company/privacy-policy/ 

 

https://www.google.bg/privacypolicy.html 

 

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва бисквитки” за 

показването на реклами на сайтовете на ЛАЙТ ГАЗ. Повече за видовете бисквитки, 

използвани от Google можете да намерите тук: 

https://policies.google.com/technologies/types. 

 

Можете да модифицирате настройките за персонализация на рекламата, която 

виждате от Google от тези линкове https://adssettings.google.com/ и 

http://optout.aboutads.info. 

 

За повече информация относно употребата на “бисквитки” (cookies) от нашите 

сайтове, можете да се свържете с нас на info@light-gas.com . 
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