ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“ (“COOKIES”)

Ние, „Радиокомпания Си.Джей“ ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда
на НДК, ет. 11 („ние“), с настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как в
качеството ни на администратор на данни обработваме ваши лични данни с цел
измерване на вашите потребителски предпочитания и за адаптиране на съдържанието
на нашите услуги към вашите нужди при ползване на нашите уебсайтове.
Използваме Cookies за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет услуга,
съобразена с вашите нужди. Данните, съхранявани от Cookies, които използваме на
нашите уебсайтове, никога не показват лична информация, от която може да се
идентифицира физическо лице.
„Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или се зарежда от уеб браузъра на
хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон)
при посещаване на нашите уебсайтовете. Cookies също така правят работата ви с
уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например
данните ви за вход и език). Cookies изпращат информацията, която събират, обратно
към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал
(third-party cookie).
Можете да блокирате или премахнете Cookies чрез вашия уеб браузър или софтуер на
трети страни, но това може да повлияе неблагоприятно върху използването на
определени части на уебсайта.
В някои случаи се нуждаем от вашето съгласие за използването на Cookies, което можете
да изразите чрез настройките на вашия браузър.
Cookies, които използваме на нашите уебсайтове
В зависимост от функцията и целта, за която се използват, нашите уебсайтове
обикновено използват Cookies, които се разделят на следните категории:


Необходими Cookies, които ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да се
възползвате от основните му функции. Тези Cookies обикновено се инсталират в
отговор на предприети от вас действия, така че те са еквивалентни на заявка за
услуга. Тези Cookies са необходими за използването на нашите уебсайтове.



Cookies за функционалност се използват, за да ви разпознаем следващия път,
когато посетите нашия уебсайт и ни позволяват да ви предложим подобрени и
по-персонализирани функции, като например запомняне на вашите
предпочитания. Тези Cookies събират анонимна информация и не могат да
проследят движенията ви в други уебсайтове. Валидността на тези Cookies е до 2
г.



Cookies за анализ и ефективност ни позволяват да разпознаем и преброим броя
на потребителите и да събираме информация за това как се използват нашите
уебсайтове (например какво съдържание посещава най-често потребителят и
дали получава съобщения за грешка на някои страници). Това ни помага да
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подобрим начина на работата на нашите уебсайтове, например, да ви помогнем
да намерите това, което търсите. Валидността на тези Cookies е до 2 г.


Cookies за маркетингови цели и таргетирана реклама записват вашите
посещения на нашите уебсайтове, страниците, които сте посетили и връзките,
които сте използвали. Ще използваме тази информация, за да ви показваме
реклами, които са по-близки до вас и вашите интереси. Те се използват и за
ограничаване броя на показванията на определена реклама и помагат за
измерване на ефективността на рекламните кампании. За тази цел можем също
да споделяме тази информация с трети страни (като рекламодатели). Можете да
промените предпочитанията си за Cookies за маркетингови цели и таргетирана
реклама по всяко време чрез настройките на вашия браузър (вж. по-долу).
Валидността на тези Cookies е до 2 г.



Cookies за социални медии ви позволяват да споделяте дейността си на нашите
уебсайтове в социални медии като Facebook и Twitter. Тези Cookies са извън
нашия контрол.



Други видове Cookies, които могат да бъдат използвани на по-късен етап. Чрез
актуализиране на нашата политика ще ви информираме, ако използваме други
видове Cookies.

Забележка: Моля да имате предвид, че ние използваме услуги на трети страни, за да
научим как използвате нашите уебсайтове, за да оптимизираме вашето потребителско
изживяване и да ви показваме реклами извън нашите сайтове. Тези трети страни
(включително, например, рекламни мрежи и външни доставчици на услуги като услуги
за анализ на интернет трафика) могат също да използват cookies, които са извън нашия
контрол.
Управление на Cookies настройки
Уеб браузър
Можете да оттеглите съгласието си за използване на Cookies по всяко време чрез
настройките на вашия уеб браузър. Ако искате да изтриете Cookies, съхранявани на
вашето устройство и да конфигурирате вашия браузър да отказва Cookies, обикновено
можете да го направите от менюто "Опции", "Инструменти" или "Предпочитания" на
вашия браузър, който използвате за достъп до нашия сайт. Cookies могат да бъдат
деактивирани по различни начини в зависимост от съществуващите уеб браузъри. За
повече информация, посетите уебсайта на вашия браузър.
Cookies, използвани за статистика и мониторинг на интернет трафика
Google Analytics
Нашите уебсайтове използват Google Analytics, услуга за анализ на интернет трафика,
предоставяна от Google. Google Analytics използва cookies, за да помогне на уебсайтовете
да анализират как ги използвате. Събраната от тези Cookies информация за вашето
ползване на наш уебсайт (включително вашия IP адрес) ще бъде предадена и
съхранявана от Google. Google използва тази информация за оценка на вашите
потребителски предпочитания, за отчитане активността на уебсайта към оператора (нас)
и за предоставяне на други услуги, свързани с вашата дейност на уебсайта и
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използването на интернет. Google може също така да предава тази информация на трети
страни, ако това се изисква от закон или ако такива трети страни обработват
информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с никакви други
данни, притежавани от Google.
Ние иизползваме Google Analytics и подобни технологии само за статистически цели,
които не засягат работата на уебсайтовете. Вие можете да решите да се откажете от
Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашите
уебсайтове.
Можете да намерите подробна информация за Google Analytics и поверителността
(включително как можете да контролирате каква информация се изпраща до Google) на
адрес https://policies.google.com/privacy/partners.
За да предотвратите проследяване, можете да
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) в браузъра си..

инсталирате

приставка

Cookies, използвани за маркетингови цели и таргетирана реклама
Google Ad Manager 360
За да ви предложим рекламно и маркетингово съдържание, съобразено с вашите лични
предпочитания, нашите уебсайтове използват технологията Ad Manager 360,
предоставяна от Google. Събраната от тези Cookies информация за вашето ползване на
нашите уебсайтове (включително вашия IP адрес) ще бъде предадена и съхранявана от
Google. Google може също така да предава тази информация на трети страни, ако това се
изисква от закон или ако такива трети страни обработват информация от името на
Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, притежавани от Google.
За подробна информация относно услугите и поверителността на Google (включително
как можете да контролирате каква информация се изпраща до Google), моля, посетете
https://policies.google.com/privacy/partners.
BlueKai
За да ви предложим реклами и маркетингово съдържание, съобразено с вашите лични
предпочитания, нашите уебсайтове използват и технологията BlueKai на Oracle.
Събраната от тези Cookies информация за вашето ползване на нашите уебсайтове ще
бъде предадена и съхранявана от Оracle. Oracle може също така да предава тази
информация на трети страни.
За подробна информация относно услугите и поверителността на Oracle (включително
как можете да откажете информация да се изпраща до Oracle), моля, посетете
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html.
Можете да научите повече за Сookies на www.allaboutcookies.org или посетете
www.youronlinechoices.eu за повече информация относно поведенческата реклама и
поверителността в интернет.
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