
 
 

Политика за бисквитки (cookies) на Нет-Сърф.Нет ООД  
 
 

1. Какво включва тази политика?  
Уебсайтът на Нет-Сърф.Нет ООД използва бисквитки (cookies). За да 
научите повече за това какво представляват бисквитките, как се 
използва на нашият уебсайт и това как да ги управлявате, прочетете 
внимателно настоящата Политика за Бисквитки (Cookies) на 
Нет-Сърф.Нет ООД.  
 

2. Какво представляват бисквитките?  
Бисквитката представлява малък файл, съдържащ данни, който се 
съхранява в уеб браузъра на Вашето устройство при посещаване на 
конкретни уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат, но могат и да 
не съдържат лични данни за посетителя.  
 

3. Защо се използват бисквитките?  
За да работи правилно, всеки съвременен уебсайт използва бисквитки. Те 
имат различни задачи, които най-общо улесняват и правят 
по-интерактивно Вашето ползване на уебсайта ни. Например, чрез 
бисквитките събираме информация във връзка с Вашето посещение и 
поведение на сайта, така че не трябва да ни я предоставяте отново, и 
отново. По този начин, можем да Ви разпознаем при следващо посещение 
на уебсайта ни и да Ви покажем. Бисквитките ни помагат и да разберем 
как използвате нашите услуги, за да можем непрекъснато да ги 
подобряваме, чрез персонализиране на съдържанието и предложенията 
към Вас, на база Вашите предпочитания и интереси. 
 

4. Какви са видовете бисквитки?  
В зависимост от това колко време се съхраняват на вашето устройство, 
бисквитките се категоризират на „постоянни” и „временни” („сесийни“) 
бисквитки.  

4.1. „Постоянните” бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или 
мобилно устройство за дълъг период от време, който може да бъде 
и години;  
4.2. „Временните” („сесийните“) бисквитки се поставят временно, 
когато посещавате нашият уебсайт, но същите не се съхраняват 
постоянно на Вашето устройство и се заличават, когато Вашата 
сесия приключи, например като затворите страницата.  
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4.3. В зависимост от функциите си, бисквитките най-общо може да 
се категоризират като различни типове:  
a) Системно необходими бисквитки Това са бисквитки, без които 
функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок 
риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на 
попълнената информация при преминаване между различните 
стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, 
също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността 
на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип 
бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй 
като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на 
сесията на браузъра.  
b) Бисквитки за функционалност Тази категория бисквитки служи за 
улесняване на потребителя при използване на уебсайта и 
съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. 
Бисквитките за функционалност включват бисквитки за 
разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно 
език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се 
съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат 
използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат 
постоянни.  
c) Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама 
Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа 
информация, въз основа на която могат да се направят общи 
заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите 
на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни 
цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, 
най-посещавани страници, източници на посещението, време, 
прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези 
бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, 
по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, 
които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът 
използва утвърдените аналитичните инструменти на Google 
Analytics и Core Metrics. 
 

5. Какви видове бисквитки използваме и за какви цели?  
Когато посещавате нашият уебсайт, Вие можете да установите 
наличието на различни видове бисквитки, които се генерират. Нашият 
уебсайт използва бисквитки за следните цели:  
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a) Идентификация на потребители с цел осъществяване на 
безопасен достъп  
b) Предаване на информацията от една страница към следващата  
c) Запазване на предпочитани настройки като например език, 
местоположение, брой резултати при търсене, които да се 
визуализират и т.н.  
d) Запазване на настройките за оптимална визуализация, като 
например размера на буфера и параметрите за резолюцията на 
Вашия екран  
e) Прочитане на настройките на Вашия браузър с цел оптимална 
визуализация на нашия уебсайт върху екрана на Вашето 
устройство  
f) Безпроблемно зареждане на уебсайта и поддържане на постоянен 
достъп до него  
g) Проследяване на броя на потребителите, посещаващи нашия 
уебсайт 
h) Проследяване на времето, прекарано от всеки посетител в 
разглеждане на нашият уебсайт  
i) Установяване на последователността, в която посетителите 
посещават различните страници в нашия уебсайт  
j) Изготвяне на оценки за необходимостта от подобряване на някои 
части на нашия уебсайт  
k) Оптимизация на уебсайта.   
 

6. Деактивиране на бисквитки  
Като потребител имате възможност да контролирате използваните 
бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, 
и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни 
инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да 
откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че 
блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи 
уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта. 
 

7. Линкове  
Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб 
сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност 
за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, 
но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да 
намерят повече информация по конкретни теми. 
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8. Промени в нашата политика за бисквитки (cookies)  
Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политиката за 
бисквитки и поради това препоръчваме да преглеждате периодично 
съдържанието й. Всички бъдещи промени в нашата Политика за 
бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница, от който момент 
промените ще се считат за влезли в сила, освен ако не е упоменато друго.  
 

9. Въпроси и обратна връзка  
Нет-Сърф.Нет” ООД гр. Монтана 3400, Бул. 3- Март №78, национален 
телефон 0700/13888,мобилен 0885 250 000 или на нашия уебсайт: 
https://netsurf.bg/  
 
Настоящата политика е актуална към дата 01.12.2019 г.  
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