ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Употреба на „бисквитки“ (cookies) и други сходни технологии
https://ceoclub.bg/angels използва “бисквитки”, за да събира определена информация
от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на сайта, които
не използват услугите, предоставяни от https://ceoclub.bg/angels. Бисквитките
представляват поредица от данни, които системата на https://ceoclub.bg/angels
изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да
идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново в сайта.
Бисквитките предоставят информация за употребата на сайта и потребителски данни,
които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както
и да се проследят модели на потребителски трафик. Също така
https://ceoclub.bg/angels използва информация, събирана чрез бисквитки, за да
разработва статистически анализи за използването на уеб сайта, като например
времето, което потребителите прекарват в уеб сайта и страниците, които посещават
най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.
Съгласявайки се да използва сайта https://ceoclub.bg/angels с неговите условия,
потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на „бисквитки“. Ако
предпочита да не получава „бисквитки“, докато разглежда https://ceoclub.bg/angels или
чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като
настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да
откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така,
потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на
своя интернет браузър, след 25 май 2018г.
Използвани технологии
Бисквитки свързани с потребителския профил
Ако създадете профил ще използваме бисквитки при достъпа ви до него. Обикновено
бисквитките се трият, когато излезете от него, в определени случаи могат да бъдат
запазени, за достъп при следващо влизане.
Бисквитки за запомняне на дaнни при вход
Използваме бисквитки, които помнят, че сте логнати във вашия профил. Това
предотвратява необходимостта да се вписвате при всяко влизане. Тези бисквитки се
самоизтриват, когато напуснете сайта.
Email свързани бисквитки
Сайтът предоставя бюлетин програма, за което използва бисквитки помнещи
регистрирани потребители. Валидни до отказ от абонамент.
Бисквитки за проучвания
Понякога провеждаме потребителски проучвания. В тези случаи използваме бисквитки,
които помнят кои потребители вече са попълнили въпросниците.

Бисквитки за форми
Кoгато попълвате форми, подобни на контактната форма на нашия сайт, бисквитките
запомнят вашите данни за бъдеща употреба.
Бисквитки за предпочитано съдържание
За да осигурим по-добро потребителско преживяване изполваме функционалност,
която генерира предпочитаното от вас съдържание. За да съхраним вашите
предпочитания, използваме бисквитки, така информацията може да бъде извикана,
когато взаимодействате със съдържанието на сайта.
Бисквитки към Трета страна/услуга
В определени случаи използваме бисквитки, които предоставят информация и на
Трета страна.
Сайтът използва Google Analytics, надеждно аналитично решение, с гарантирано ниво
на сигурност на съхраняваните данни. Бисквитките извличат данни като честота на
вашите посещения, продължителност, местоположение, посещавано от вас
съдържание.
Повече информация за Google Analytics cookies, разгледайте официалната страница
на Google Analytics.
Уеб сайт чат за мигновенна комуникация с потребителите на сайта съхранява
информация за тяхното местоположение, честота на посещения и интеракция със
сайта.
Браузър нотификации – бисквитките от тази технология съхраняват данни за рекламен
идентифиркатор на потребител от мобилно устройство и браузър идентификация.
Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да
изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички
сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

