ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ С В . С В . К И Р И Л И М Е Т О Д И Й “
5003 Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Настоящата Политика за използването на бисквитки от страна на ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ е създадена в съответствие изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679.
Администратор на сайта е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, БУЛСТАТ
104025653, с адрес за кореспонденция: България, гр. Велико Търново, 5003 квартал
Света гора, ул. „Теодосий Търновски“ № 2.
Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни: България,
гр. Велико Търново, 5003 квартал Света гора, ул. „Теодосий Търновски“ № 2, основна
сграда Ректорат, ет. 3, каб. 300, телефон за контакт: 062/ 618-367, имейл: dpo@ts.univt.bg
Какво представляват бисквитките?
HTTP бисквитката, наричана „бисквитка“, е информация под формата на малък
по размер текстов файл, който съдържа кратки данни и се съхранява на вашия
компютър или в паметта на вашия уеб браузър. „Бисквитката“ се изпраща от уеб
сървъра към вашия интернет браузър, а след това се връща от браузъра всеки път,
когато той получи достъп до същия този сървър, като по този начин помага на нашия
сайт да ви разпознае и заедно с това съхранява информация за вашите потребителски
предпочитания (посещения, кликове, история на активността). Използването на
събраните „бисквитки“ е ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и
персонализиране на функционалността на нашия уебсайт. Информацията, събрана
посредством използването на „бисквитки“, не може да бъде свързана с определено
лице. Срокът за съхранение на „бисквитките“ е 5 години съгласно международните
стандарти NAI.
Посещавайки и използвайки нашия сайт, вие приемате използването на
„бисквитки“ по начина, описан в настоящата Политика. Независимо от това вие можете
да контролирате и управлявате „бисквитките“ по различни начини. Имайте предвид, че
премахването или блокирането на „бисквитките“ може да повлияе върху използването
на нашия уебсайт и да ограничи достъпа ви до определени функционалности или части
от него.
Видове бисквитки, които използваме
•

•

Необходими бисквитки – тези бисквитки правят възможна коректната работа
на нашия уебсайт, тъй като ви дават възможност да разглеждате информацията в
тях и да използвате техните функции. Например благодарение на тях ви
показваме информацията на нашия сайт на правилния език и др.
Функционални бисквитки – тези бисквитки позволяват да съобразим работата
на нашия сайт с предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да
използват те тяхната пълна функционалност, да гледат видеата в него и подобни.
Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени цели и се
съхранява ограничен период от време.
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•

•

Аналитични бисквитки – ние използваме аналитични инструменти, които
дават възможност да разберем каква е посещаемостта на нашия сайт, лесно ли
работят нашите потребители с него и какво ги интересува от неговото
съдържание. Събраната информация се използва изключително и само за
статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране
на потребителите. Ние не получаваме никаква информация за вашите лични
данни. Бисквитките показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте
посетили сайта през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.
Аналитичните инструменти се предоставят от Google Analytics и Adobe Analytics
и събраната информация за вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга
информация, съхранявана от Google и Adobe.
Бисквитки за прецизно таргетиране – тези бисквитки не съхраняват лична
информация, а съдържат само информация за това как сте използвали нашия
сайт. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да ви
показват само информация, която е релевантна за вас. Например такива са
бисквитките на Facebook, Google и др.
Данни, които събираме

•

•

•

Комуникационни данни – всяко съобщение, което ни изпращате чрез имейл,
ние обработваме тези данни с цел комуникация с вас за водене на документация
и за установяване, изпълнение или защита на правни интереси и искове.
Потребителски данни – включват данни за това как използвате нашия уеб сайт.
За анализ и подобрение на ефективността и работата на сайта. Обработваме тези
данни, за да гарантираме, че ви предоставяме подходящо съдържание, да
гарантираме неговата сигурност, да поддържаме резервни копия на нашия уеб
сайт и/или база данни и за да имаме възможност за управление и
администриране на нашия уеб сайт.
Технически данни – включват данни, свързани с употребата на нашия уеб сайт,
като вашия IP адрес, данните за вход, подробности за вашия браузър,
продължителност на посещението на страниците на нашия уеб сайт, прегледи на
страници, подробности за броя посещения на нашия уеб сайт и други
технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уеб сайт.
Управление на бисквитките

Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини,
използвайки вашия браузър. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки,
предпочитанията, които сте съхранили, също ще бъдат изтрити.
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