Какви бисквитки (cookies) се използват
на този Уебсайт?
Сесийни бисквитки
Този тип бисквитки Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация
временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено
информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти и услуги сте добавили при
поръчка, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация.
Тези бисквитки не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват
автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни бисквитки
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като
например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви
страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през
този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим
подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме
съдържанието. Срокът на съхранение на този вид бисквитки варира според конкретното
им предназначение.

Бисквитки на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други
сайтове, например от Facebook, YouTube, Google+, Google, уебсайтове на партньори на
NET1 и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на
съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство бисквитки от тези
уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“,
като NET1 няма контрол върху генерирането и управлението на тези бисквитки. За това Ви
съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете
на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на бисквитки от този Уебсайт?
Всички браузъри позволяват управлението на бисквитки от специално създадена за целта
папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на бисквитки, да изтриете
всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение
на използването на бисквитки преди да инициирате посещение на www.net1.bg. Имайте

предвид, че изтриването или блокирането на бисквитки може да повлияе неблагоприятно
върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване
на него.

Как се изтриват бисквитки?
Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете
кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той
да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена
бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако
искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org
Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията
за бисквитки, ще попречат на части от нашия Сайт да функционират правилно.

Промени в нашата политика за бисквитките
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази
страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите
клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не
е упоменато друго.
Всички бисквитки, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично
след определен период от време. Този период варира до 365 дни според
предназначението на конкретната „бисквитка“.
Тази политика е осъвременена за последен път на 12.10.2017

