ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES POLICY)

1. Политика за използване на бисквитки
Тази политика се отнася до бисквитки и уеб сайтове, поддържани от „МИБМ ЕКСПРЕС“ ООД,
ЕИК 131394882 с адрес на регистрация: гр. София, 1202, район Оборище, ул. „Струма“ 3Б.
2. Какво са бисквитките (т.нар. cookies)
За да функционира, нашият Уебсайт се нуждае от определена информация за неговите
ползватели. Събирането на същата става посредством използването на бисквитките. Те
представляват малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно
устройство, когато посещавате нашия Уебсайт. По правило, информацията, събрана чрез
използването на бисквитките не позволява идентифициране на ползвателя. В случай че това е
възможно, ние ще Ви уведомим предварително и ще събираме такава информация единствено,
в случай че изразите изрично съгласие за това.
3. Какви бисквитки използва mbm-express.com на своя Уебсайт и какво е тяхното
предназначение:
Категория
"бисквитки"

Детайли

Абсолютно
необходими

Без тези бисквитки не можете да разгледате пълноценно нашия уебсайт
и да използвате неговите функционалности. Също, без тях не е
възможно да ползвате поисканите от вас услуги на информационното
общество (например, доставка с куриер, изпълнение на наложен
платеж).

Ефективност

Тези бисквитки събират информация относно това как посетителите
използват уебсайта, например кои страници посещават най-често. Тези
бисквитки не събират информация, която се отнася до конкретен
посетител. Цялата информация, която бисквитките от тази група
събират, е обобщена и по тази причина – анонимна. Тяхното единствено
предназначение е да подобрят работата на уебсайта.

Функционални

Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запамети изборите, които
правите и да осигури подобрени, персонализирани спрямо вашите
характеристики и нужди, функционалности. Например, тези бисквитки
могат да бъдат използвани за запемятаване на последния въведен от

вас номер за проследяване на товарителница, когато използвате тази
функционалност в нашите приложения. Ние ще анонимизираме
информацията, която тези бисквитки събират и те не могат да
проследяват навиците ви на сърфиране из други уебсайтове.
Таргетинг
рекламиране

или Тези бисквитки се използват, за да можем да ви показваме реклама,
която максимално съответства на вашите интереси и потребителско
поведение. Използваме тези бисквитки и за да намалим броя на пътите,
в които ще виждате една и съща реклама, както и за да измерим
ефективността на рекламната си кампания. Често пъти тези бисквитки
се поставят от рекламни платформи (например, Google и Facebook) с
наше знание и позволение.

4. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?
Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат
използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни,
събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на
употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на
неоторизираните лица да имат достъп до тях.
5. Изтриване на „бисквитки“
По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на
бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното
управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде
информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна
информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в
настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки
може да повлияе на някои функции на уеб-страницата.
Можете да изтриете бисквитки, които вече са съхранени на вашия компютър, например:



в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файловете с бисквитки (можете
да намерите инструкции за това на адрес http://support.microsoft.com/kb/278835);
в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като кликнете върху „Инструменти“,
„Опции“ и „Поверителност“, след това изберете „Използване на персонализирани
настройки за историята“, кликнете върху „Покажи бисквитките“ „Бисквитки“; и



в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки, като отворите менюто
„Персонализиране и контрол“ и кликнете върху „Настройки“, „Показване на разширени
настройки“ и „Изчистване на данните за сърфирането“ и други данни за сайтове и
приставки преди да кликнете върху „Изчистване на данните за сърфирането“.

6. Защо „бисквитките“ са важни за интернет?
Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет,
помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки
потребител. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове
невъзножни за използване.
7. Сигурност и конфиденциалност
Бисквитките не са вируси.Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от
кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно.
Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да
се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за
вируси.
Настоящата Политика за бисквитки на mbm-express.com е утвърдена от управителя на
дружеството и е в сила, считано от 25.05.2018 г.
Настоящата Политика е неразделна част от Общите условия на mbm-express.com, находящи се
на следната Интернет страница: на mbm-express.com.

