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Как използваме "Cookies"?
Тези правила описват как Ксениум ООД използва Cookies и подобни на тях файлове и технологии в
сайта, напр. Local Shared Objects, известни и като "Flash cookies", web beacons и т.н. Те се наричат с
общото наименование "Cookies". Ако посетите нашия сайти настройките на браузъра ви приемат
"Cookies", ние считаме, че приемате да използваме "Cookies“.
Какво са "Cookies"?
"Cookies" са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които
посещавате, и се съхраняват на него. "Cookies” се съхраняват във файловата директория на
браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита "Cookie" и предава
информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал "Cookie". За да научите
повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.
Защо използваме "Cookies"?
Използваме Cookies във сайтовете на Ксениум ООД, за да ви осигурим по-лесна работа. В
следващия раздел ще можете да прегледате своите опции за управление на Cookies.
Функциите на "Cookies"?
Тези Cookies са от съществено значение за функционирането на нашите уебсайтове и ключови за
улесняването на работата ви с тях.
Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от вас
език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. Тези Cookies
също така запазват продукти от потенциален интерес, когато бъдете пренасочени към сайт на
оператор за евентуална покупка. Тези Cookies ни позволяват да подобряваме уебсайта, като
събират информация за това, как се използват. Ние анализираме данни, за да установим например
броя на уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са популярни),
или дали даден видеофайл е бил изгледан докрай или само до средата. Също така се интересуваме
къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайтовете си за
оптимално удобство на потребителя. Броим кликванията върху "Like" и "Tweet" и следим какво
съдържание от сайтовете ни е било споделяно или използвано като препратка. Тези Cookies ни
помагат да направим съдържанието възможно най-персонализирано, като например ви показваме
целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за
да бъдат достигнати нашите сайтове, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт,
така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании. Възможно е в
бъдеще да разширим рекламирането на 3-ти страни и към други сайтове на Ксениум ООД.
Възможно е нашите домейни да включват и елементи, които задават Cookies от името на трета
страна, напр. Facebook "Like" бутон или Twitter "Tweet" бутон.

Как мога да управлявам Cookies?
Можете да прегледате наличните опции за управление на Cookies в своя браузър. Браузърът може
да бъде използван за управление на Cookies, свързани с основни функции, подобряване на сайта,
персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране
на Cookies, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и
менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват Cookies, браузърите обикновено ви
позволяват да контролирате файлове, подобни на Cookies, например Local Shared Objects, като
активирате режима за поверителност на браузъра си. Ксениум ООД използва рекламни Cookies,
управлявани от трети страни, за да промотира своите продукти в други уебсайтове. Възможно е да
изберете да не получавате определени управлявани от трети страни рекламни Cookies чрез сайтове
за управление на Cookies на трети страни, като AppNexus, Audience Science, DoubleClick, AdTech,
AdOcean, Atlas, Criteo, Facebook, Google Analytics и Adobe Flash. Възможно е деактивирането на
Cookies да ви попречи да използвате определени зони от сайта . Ако изтриете своите Cookies от
браузъра, възможно е да се наложи да преинсталирате Cookies за отказване
Колко време пазим информацията?
Това зависи от типа на Cookies. Валидността на сесийните Cookies изтича, когато затворите
браузъра. Постоянните Cookies, включително Local Shared Objects (“Flash cookies"), обикновено са с
валидност от два месеца до няколко години.
Друга информация
Освен че събира данни в уеб домейните, Ксениум ООД събира и други видове информация, както е
описано в Политиката за поверителност на Ксениум ООД. Възможно e Ксениум ООД периодично да
променя тези правила. При значителни и неблагоприятни промени, в началото на тези правила и на
началната страница на този сайт Kсениум ООД ще публикува съобщение относно тази промяна.
Препоръчваме ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за такива
промени.
Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас като пишете до:
Ксениум ООД
office@xenium.bg
Urban Model офис сграда ет.14
бул. Александър Стамболийски 84-86
София 1303, България

