
I. Какво са бисквитките

„Бисквитката“ е пакет с малка по размер информация (текстов файл), която уебсайтът - 
когато е посетен от потребител - изпраща до неговия браузър, за да бъде съхранен на 
устройството му. Целта е да бъде запаметена информация за този потребител, като, 
например, предпочитанията му за език или данни по първоначалната му регистрация в 
уебсайта. Тези бисквитки са зададени директно от нас и се наричат бисквитки от 
сайта  . Освен тях, използваме и външни бисквитки - те са поставени с наше съгласие 
от трети страни с рекламна и маркетингова цел и идват от домейн, различен от 
домейна на уебсайта, който посещавате.

II.  Видове бисквитки

Използваме бисквитки и други видове технологии за проследяване, за да постигнем 
следните цели:

• Удостоверяване на това, че потребителят е навършил възраст, на която може 
да консумира легално алкохол;

• Улесняване на сърфирането в дадена уеб страница и запаметяване на 
настройките, спрямо индивидуалните потребителски предпочитания;

• Подпомагане на регистрацията за нашите събития, достъпа до личния акаунт 
и предоставянето на възможност за обратна връзка;

• Осигуряване на сигурна функционалност за онлайн пазаруване;

• Анализиране на предпочитаните от съответния потребител продукти, услуги 
или приложения;

• Подпомагане на нашите промоционални и маркетингови цели (включително 
поведенческа реклама);

• Оптимизиране на работата на уебсайта.

Нашият уебсайт се сканира редовно със специално приложение, за да поддържа 
възможно най-точен и актуален списък с бисквитки. Класифицираме бисквитките в 
следните категории:

• Строго необходими бисквитки

• Бисквитки за измерване на ефективност

• Функционални бисквитки

• Бисквитки за таргетиране

• Бисквитки за социални медии

[Script for One Trust cookie table]

III. Управление на бисквитките



Можете да управлявате съгласието си за всяка категория бисквитки (с изключение на 
строго необходимите бисквитки) през Центъра за предпочитания за поверителност 
(Privacy Preference Center), до който можете да получите достъп тук:
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Вашето устройство и използван браузър също могат да ви дадат възможност да 
контролирате и управлявате използването на бисквитки. Препоръчваме ви да 
проверите страницата за помощ и настройки на браузъра си. Разберете как да 
управлявате бисквитките с помощта на най-популярните браузъри по-долу:

Конфигурирайте бисквитките в Internet Explorer

Конфигурирайте бисквитките в Firefox

Конфигурирайте бисквитките в Chrome

Конфигурирайте бисквитките в Safari

IV. Допълнителна информация и как да се свържете с нас

Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност за още информация, 
свързана с обработването на личните данни, както и правата ви съгласно законовата 
рамка за защита на данните.

Ако искате да се свържете с нас за въпроси, свързани с тази политика, можете да го 
направите, като ни изпратите имейл на dpo@beamsuntory.com 


