КОМПЛЕКС ЗА ВИНЕН И СПА ТУРИЗЪМ

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"
Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните
(Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в
държавите-членки на ЕС, можете да се запознаете, както с новата Политика за поверителност,
така и новата Политика относно бисквитките ("cookies") на „Старосел Турс“ЕООД. Можете да
продължите да ползвате нашия уебсайт без да променяте настройките си, получавайки всички
бисквитки , които сайтът използва, или можете да промените своите настройки за бисквитки по
всяко време. От Вас зависи. Моля, запознайте се с нашата политика, за използване на бисквитки.
Какво са "бисквитките"?
"Бисквитките" или "Cookies" са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите
на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на
потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени
функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на
използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои
уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за
потребителите.
Как използваме "бисквитки"?
Ние използваме "бисквитки" на този уебсайт с цел осигуряване на достъпността и ползваемостта
му, предоставяне на определени функционалности (напр. запомняне на потребителски
предпочитания за език, настройки и др.), подобряване на неговата работа и aнализиране на
информация за потребителското поведение при неговото ползване. В "бисквитките" не се
съхраняват никакви лични данни и чрез "бисквитките" "www.starosel.com” не може да Ви
идентифицира.
Събраната информация от "бисквитки" обикновено се използва в обобщен вид, което ни дава
възможност да оптимизираме уебсайта, както и да подобряваме неговата структура,
функционалност и съдържание.
Какви "бисквитки" използваме?
На този уебсайт се използват следните "бисквитки":
За www.starosel.com
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Име
на
Цел на бисквитката
бисквитката
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Съдържание
бисквитката

на

Срок
за
съхранение на
бисквитката

Уникален
идентификатор,
който
Автентикация на сесията с цел да не се налага извършва
SESSxxxID
свързва текущата сесия с 1 седмица
вписване многократно в рамките на една сесия на браузъра
таблица с настройки от
база данни
On/off флаг, който дава
Подпомагане на уеб-сайта да установи Javascript инфорация
дали До излизане от
has_js
функционалностите на браузъра
браузъра
поддържа уебсайта
Javascript
Тези бисквитки се изпозлват, за да се събира информация как Информация,
която
потребителите използват уебсайта. Използваме тази позволява
да
се
_utma
2 години
информация, за да разберем потребителското поведение на разграничат потребители
сайта и да го подобряваме. Бисквитките събират и сесии.
анонимизирана информация, в това число брой потребители са Информация,
която
уебсайта, откъде потребителите са посетили сайта и кои негови позволява
да
се
_utmb
30 минути
страници са посетили.
установят нови сесии или
посещения.
Информация, която дава
До края на
възможност
за
_utmc
сесията
на
оперативна
браузъра
съвместимост с urchin.js
Информация, която ни
дава възможност да
_utmz
разберем
как 6 месеца
потребителят е стигнал
до уебсайта.
hidden - състояние, което
позволява да не се
hideprivacy Информиране на потребителя, че сайтът използва бисквитки
1 година
показва
втори
път
текстът за бисктвитките

Име
на
Срок за съхранение
Цел на бисквитката
Съдържание на бисквитката
бисквитката
на бисквитката
Поддръжка на потребителската
До края на сесията
JSESSIONID
Уникален идентификатор на сесията
сесия
на браузъра
Уникален идентификатор, който се използва да
До края на сесията
ACE-CAS
Балансиране на натоварването се определи към кой сървър LB да балансира
на браузъра
заявките
Разграничаване на различните
_ga
Уникален идентификатор
2 години
потребители
_gat
Ограничаване темпото на заявки Стойност на максимален праг
10 минути
Информиране на потребителя, hidden - състояние, което позволява да не се
hideprivacy
1 година
че сайтът използва бисквитки показва втори път текстът за бисктвитките

Име
на
Цел на бисквитката
бисквитката
CASTGC

Срок за съхранение на
бисквитката
Подходящи сигурни произволни До края на сесията, освен
Поддържане състоянието на вписване на
данни, които следват определена ако потребителят е избрал
потребителя (с цел да не се налага
структура
опцията "запомни ме"
Съдържание на бисквитката
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многократно
въвеждане
потребителско име и парола)
JSESSIONID Поддръжка на потребителската сесия
ACE-CAS
_ga
_gat
hideprivacy

Балансиране на натоварването
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на
Уникален идентификатор на До края на сесията на
сесията
браузъра
Уникален идентификатор, който
се използва да се определи към До края на сесията на
кой сървър LB да балансира браузъра
заявките

Разграничаване
на
различните
Уникален идентификатор
2 години
потребители
Ограничаване темпото на заявки
Стойност на максимален праг
10 минути
hidden - състояние, което
Информиране на потребителя, че сайтът
позволява да не се показва втори 1 година
използва бисквитки
път текстът за бисктвитките

"Бисквитки" от трети страни
Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други
сайтове (например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, или др.). При посещаването на тези
сайтове или отварянето на съдържанието от тях, има вероятност на Вашето крайно устройство да
бъдат поставени "бисквитки" и от тези други сайтове. В практиката такива "бисквитки" се наричат
"бисквитки от трети страни". "Starosel.com" няма контрол върху генерирането и управлението на
"бисквитки от трети страни". За повече информация относно целта за използване на "бисквитки на
трети страни" и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с политиките за за
поверителност и използване на "бисквитки", приети от съответните трети страни.
Управление на "бисквитките", използвани от този уебсайт
Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват
поставянето на "бисквитки" на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените
настройките на Вашия браузър по такъв начин, че съществуващите "бисквитки" да бъдат изтрити,
или автоматично да бъде блокирано поставянето на "бисквитки" (в това число на "бисквитки на
трети страни"). Моля да имате предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате "бисквитките",
това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.
Повече информация за "бисквитките", в това число за възможностите за тяхното управление, може
да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Обръщаме внимание, че съдържанието на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ е
достъпно единствено на следните езици: английски, немски, испански и френски.

