Уважаеми потребители,
Съгласно Регламент на ЕС 2016/679 за Защита на личните данни, бихме
искали да Ви уведомим, че за да функционира правилно нашият уебсайт и за
да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние
използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат
достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на
уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице.
В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия
сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.
Политика за бисквитките
БИСКВИТКИ (COOKIES)
За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и найдобрите услуги, когато посещавате нашите интернет страници: Svejo.net,
Bulevard.bg, Kulinaria.bg, Termo.bg, Nie-jenite.bg, Vidozz.com, Xenium.bg,
Xeniumcompany.com /наричани за краткост „Интернет страниците“ или
„Сайтовете“/, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т.
нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни помага (а също и на други упълномощени
трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато
посещавате нашите Сайтове. Освен това ни позволява да подобрим услугите
си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите. Искаме да
разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази
Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме,
какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.
Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър
от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може
да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и
временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват
като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от
време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато
посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което
означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.
Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят
използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или
да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.
Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните
видове бисквитки:
Задължителни бисквитки (essential cookies)
Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява
своите функции. Използваме тези бисквитки например:
* за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители,
когато те използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите
услуги;
* за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме
сигурността на нашите услуги.

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and
functionality cookies):
Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да
персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници.
Използваме тези бисквитки например:
* за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да
вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато
въвеждате данните си за достъп до нашите услуги/;
* за да събираме информация за начина, по който нашите потребители
използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите
Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за
популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на
споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници,
гласуването при коментарите).
Рекламни бисквитки.
Използваме тези бисквитки например:
* за да получим информация за начина, по който използвате нашите
Интернет страници, като например страници, които посещавате или как
реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с
Вас;
* за да определим кои са най-популярните части от нашите Сайтове;
* за да следим използването на нашите услуги и нашите Сайтове (честота и
време);
* за да следим успеха на даден продукт;
* за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате
нашите Сайтове;
* за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашите Сайтове и
нас самите да може да бъде подобрено.
Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени
с Вас – както в нашите Сайтове, така и извън тях. Този тип реклами са
известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове
бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.
Сесийни бисквитки.
Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:
* за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт,
без да е необходимо отново да се логвате, както и за да се движите между
сайтовете от групата на Ксениум. Тази практика е известна като „един вход“
(single sign-on);
* за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате
услугите ни;
Как ние използваме бисквитките?
Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите
Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за
да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.
Бисквитки на трети страни:
Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги.
Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от

нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме,
някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на
Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да
следвате осигурените инструкции.
– Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайта и
източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите –
за отказ вижте тук:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analytic
sjs/cookie-usage
– Google Adsense – показва новини, рекламни дисплей банери, рекламни
текстови бaнери, според потребителя. За повече информация вижте тук:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg
– Gemius Audience – като инструмент за анализ на трафика на сайта. За
повече информация вижте тук:
https://www.gemius.com/cookie-policy.html
– DoubleClick for Publishers – банер система за управление на реклама. За
повече информация вижте тук:
https://www.google.com/intl/en_US/doubleclick/publishers/smallbusiness/terms.html#utm_source=dfp_sb_fe&utm_medium=et&utm_campaign=i
n-product_link
За повече информация и за настройка на бисквитките от трети лица можeте
да използвате този уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/bg/
Приставки (Plugins)
Сайтовете ни използват Социални приставки (Social Plugins), които
представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности
към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация.
Ние използваме следните Приставки:
– Google Plus – https://privacy.google.com/#
– Facebook https://developers.facebook.com/products/social-plugins
– Tweeter – https://dev.twitter.com/web/overview
– Pinterest – https://policy.pinterest.com/en
– Viber – https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy
– Svejo.net – https://svejo.net/information/terms_of_service

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 нашите Сайтове да функционират правилно,
включително и за функциите „вход“ и „плейбек“.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на
настройките на бисквитките. Тези настройки се намират в „опции“ или в
менюто „предпочитани“ на всеки интернет браузър. За да откриете тези
настройки, може да използвате също така и линковете по-долу или да
използвате опцията „помощ“ на браузъра си за повече информация:
– Internet Explorer – https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
– Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
– Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
– Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
За повече информация и за настройка на бисквитките от трети лица можeте
да използвате този уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/bg/
Промени в нашата политика за бисквитките
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат
публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за
евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. 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.
За контакти
С радост приемаме всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с тази
Политика за бисквитките. Изпращайте ги на office@xenium.bg
Тази политика е осъвременена за последен път на 20.05.2018

