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ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ (Cookies) – kabox.eu
С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на
уеб сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките (Cookies)
и защо се използват?
Бисквитките (Cookies) са малки текстови файлове за временно
съхранение на информация, свързани с Ваши конкретни действия и
поведение в уеб сайта, вследствие на което ние можем да
предоставим за Вас най-подходящата или търсена от Вас услуга.
Това е изключително във Ваш интерес. Те се запазват на
използвания от Вас компютър или мобилно устройство за
определен период от време, в зависимост от вида си.

Видове бисквитки (Cookies)
Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки
в зависимост от тяхната степен на необходимост:
– Системно необходими бисквитки
Бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или
се поставя под висок риск:
– Тук спадат бисквитки за навигиране в уеб сайта, запазване на
попълнената информация при преминаване между различните
стъпки, както и при вход или регистрация.
– Бисквитки, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката
и защитата от нежелани външни намеси.
Този тип бисквитки, често се определя като временни или
сесийни, те изчезват след затварянето на сесията в браузъра.
– Бисквитки за функционалност
Запазват индивидуални настройки при ползването на уеб сайта.
Бисквитките за функционалност включват: бисквитки за

разпознаване на устройството, запазване на предпочитания език,
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.

Деактивиране на бисквитки (Cookies)
Като потребител имате възможност да контролирате използваните
бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство
бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред,
чрез браузера, който използвате. Трябва да се има предвид, че
блокирането на бисквитки като цяло ще наруши правилната
функционалност на уеб сайта, като в повечето от случаите може
да доведе до неспособност да функционира по начин, по който е
създаден.
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