Политика за бисквитките(cookies) наСАД
✓ За какво става дума в Политиката за бисквитки? За кого се отнася тя?
Тази Политика за бисквитки (наричана по-долу “Политиката”) се прилага за “САД С.А. КЛОН БЪЛГАРИЯ”, с ЕИК 200816055, със седалище и адрес на управление в гр. София
1172,
р-н Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. Св. Пимен Зографски No 16, бл. А.
САД използва бисквитки, когато използвате нашите уеб сайтове, мобилни сайтове или
мобилни приложения. Настоящата Политика обяснява какво означава терминът
бисквитки, какъв тип бисквитки използваме, как ги използваме, както и как можете да
упражнявате контрол върху бисквитките.
✓ Какво означава терминът “бисквитки”? Защо и как ги използваме?
Бисквитката е малък текстов файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър
или мобилно устройство, когато посещавате сайта. САД използва бисквитки и други
подобни технологии, които ни помагат да научим малко за Вас и начинът, по който
използвате нашия уебсайт. Това подобрява Вашата работа съссайта и ни позволява да
приспособим по-добри продукти и услуги към вас и други посетители на уебсайта.
Бисквитките се съхраняват локално на вашия компютър или мобилно устройство.
Ето още няколко примера за това как и защо използваме бисквитки:
✓ ако сте се съгласили (или не) с използването на бисквиткиза този сайт;
✓ запомняне информация на клиента, необходима му/й за вход;
✓ анализиране начина, по който използвате нашия уебсайт, което ни помага да
отстраняваме проблеми и да наблюдаваме собственото си представяне;
✓ за целите на сигурността и засъобразяване с настройките на Вашия софтуер
(например, за да може уебсайтътда се зареди на Вашето устройство);
✓ събиране на данни за посещенията на уебсайта, включително броя на посетителите
и посещенията, времето, прекарано на сайта, страниците, върху които сте
“кликнали” (натиснали) или откъде идват посетителите.
✓ Какви бисквитки използваме?
Нашият уебсайт използва следните бисквитки:
•

Бисквитки от съществено значение

Някои от бисквитките, които използваме, са бисквитки, които са от съществено значение
и са необходими за нормалното функциониране на уебсайта. Тези "бисквитки" не могат да
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бъдат изключени, тъй като уебсайтът не би работил правилно. Тези "бисквитки" не
съхраняват никакви лични данни.
•

Бисквитки на Google Анализ

Използваме бисквитките на Google Анализ, който е лесен за използване инструмент,
позволяващ на собствениците на уебсайтове да измерват как потребителите
взаимодействат със съдържанието на уебсайта. Когато потребителят превключва между
уеб страници, Google Анализ предоставя на собствениците на уеб страници JavaScript
тагове (библиотеки), които записват информация за страницата, видяна от потребителя,
например URL адреса на страницата. Всяка такава бисквитка има различна функция и
срок на годност, който не може да надхвърля 2 (две) години. Бисквитките на Google
Анализ може да събират и използват някои от личните ви данни.
За повече информация относно това как работят бисквитките на Google Анализ и какво
правят, моля, посетете:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
✓ Кой ще има достъп до бисквитките?
Бисквитките могат да бъдат достъпни за ИТ Отдела на САД и по изключение – за други
служители на САД, за които достъпът е стриктно необходим с оглед изпълнение на
професионалните им задължения (например Длъжностното лице по защита на данните).
✓ За колко време се съхраняват бисквитките?
Данните събрани чрез бисквитки, които могат да бъдат съхранявани на компютъра Ви,
няма да се съхраняват по-дълго от необходимото за осъществяване на посочените по-горе
цели. Във всеки случай, такава информация ще се съхранява за максимум две (2) години.
✓ Как мога да контролирам бисквитките? Какво се случва, ако деактивирам
бисквитките?
С изключение на бисквитките, които са абсолютно необходими за нормалното
функциониране на уебсайта, можете да деактивирате всички други видове бисквитки.
Въпреки това, ако деактивирате бисквитките, някои от функциите на настоящия уебсайт
може да не работят по предназначение.
Можете да променяте настройките на браузъра си и да изтриете една, повече или всички
бисквитки или пък да предотвратите автоматичното приемане на бисквитки за в бъдеще.
Посетете менюто "настройки" или "предпочитания" на Вашия уеб браузър, за да
промените настройките си, и проверете следните връзки за повече информация относно
конкретния браузър:
•

Настройки на бисквитките в Internet Explorer;

•

Настройки на бисквитките в MozillaFirefox;
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•

Настройки на бисквитките в GoogleChrome;

•

Настройки на бисквитките в SafariDesktop;

•

Настройки на бисквитките в SafariMobile;

•

Настройки на бисквитките в браузъра Android;

•

Настройки на бисквитките в Opera;

•

Настройки на бисквитките в Operamobile.

Моля, имайте предвид, че всички запаметени предпочитания ще бъдат заличени, ако
изтриете или блокирате бисквитките, катотака редица уебсайтове, включително уебсайта
на САД, може да не работят правилно. Поради това препоръчваме да не изключвате
бисквитките, когато използвате нашия уебсайт.
✓ Към кого трябва да се обърна за въпроси, свързани с бисквитките?
За всякакви запитвания, въпроси или искания, които може да имате относно бисквитките,
използвани от нашия уебсайт, моля свържете се с нашето Длъжностно лице по защита на
данните: Антония Георгиева Меджеделиева
Длъжностно лице по защита на данните (DPO)/Отговорник по личните данни
САД
Адрес: ул. "Св. Пимен Зографски" №16, район "Изгрев", гр. София, България
Телефон: 00 359 2 971 10 71
Електронна поща: office@sade.bg
✓ Изменения на Политиката
Възможно е да актуализираме Политиката за бисквитки от време на време. Ако направим
значителни промени, ще Ви уведомим, но също така може редовно да преглеждате
Политиката, за да сте сигурни, че сте запознати с най-актуалната й версия.
Политикатаза бисквитките бе последно актуализирана на 10.01.2019 г.
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SADE Cookie Policy
✓ What is this Cookie Policy all about? To whom this Cookie Policy applies?
This Cookie Policy (hereinafter referred to as the “Policy”) applies to“SADE S.A. - BULGARIA
BRANCH”, with UIC: 200816055 and registered address at 16th “Sv Pimen Zografski” str.,
district “Izgrev”, Dianabad, Sofia, Bulgaria, bl. A., part of the SADE Group companies,
hereinafter referred to as “SADE”.
SADE uses “cookies” when you use our websites, mobile sites, or mobile apps. This Cookie
Policy explains what cookies are, what type of cookies we use, how we use them, as well as how
you can exercise control over cookies.

✓ What do we mean by ‘Cookie’? Why and how do we use cookies?
A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you
visit the site. SADE uses cookies and similar technology on this website, which helps us to know
a little bit about you and how you use our website. This improves the browsing experience for
you and enables us to tailor better products and services to you and other website visitors.
Cookies are stored locally on your computer or mobile device.

Here are some more examples of how and why we use cookies:
✓ if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site;
✓ remembering client’s information necessary to log in;
✓ analysing how you use our site which helps us to troubleshoot any problems and to
monitor our own performance;
✓ for the purposes of security and complying to the settings of your software (e.g. so our
website can load on your device);
✓ gathering data about visits to the website, including numbers of visitors and visits, length
of time spent on the site, pages clicked on or where visitors have come from.
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✓ What cookies do we use?
Our website uses the following cookies:
•

Essential cookies

Some of the cookies we use are cookies which are essential and necessary for the normal
functioning of the website. These cookies cannot be switched off because the website wouldn’t
work properly anymore. These cookies do not store any personal data.

•

Google Analytics Cookie

We use Google Analytics cookies which is a simple, easy-to-use tool that helps website owners
measure how users interact with website content. As a user navigates between web pages,
Google Analytics provides website owners JavaScript tags (libraries) to record information about
the page a user has seen, for example the URL of the page. Each such cookie has a different
function and expiration period which, in any case, cannot exceed 2 (two) years.
Google Analytics cookies may collect and use some of your personal data.
For more information on how Google Analytics cookies work and what they do, please visit:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

✓ Who will have access to the cookies?
The cookies can be accessed by SADE Group IT department and, exceptionally, by other
SADE employees where access is strictly necessary for the performance of their professional
duties (e.g. the Data Protection Officer).
✓ For how long the cookies are kept?
The data collected through Cookies that may be placed on your computer will not be kept for
longer than is necessary to fulfil the purposes mentioned above. In any event, such information
will be kept for a maximum of two (2) years.
✓ How can I exercise control over the cookies? What happens if I disable cookies?

Except for the cookies which are strictly necessary for the normal functioning of the website,
you can disable all other types of cookies.
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However, if you do that some features of this site may not work as intended.

You can alter the settings of your browser to erase one, more or all cookies or prevent automatic
acceptance of cookies for the future.

Visit the ‘options’ or ‘preferences’ menu on your browser to change settings and check the
following links for more browser-specific information:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cookie settings in Internet Explorer;
Cookie settings in Mozilla Firefox;
Cookie settings in Google Chrome;
Cookie settings Safari Desktop;
Cookies settings on Safari Mobile;
Cookie settings on Android Browser;
Cookie settings on Opera;
Cookie settings on Opera mobile.

Please keep in mind that any preferences will be lost if you delete or block cookies and many
websites, including SADE ’s website, might not work properly. Therefore, we do not
recommend turning cookies off when using our website.

✓ Who should I reach out to for any cookies-related questions?
For any queries, questions or requests you may have regarding the cookies used by our website
please contact our Data Protection Officer: Antoniya Georgieva Medzhedelieva

Data Protection Officer (DPO)/
SADE
Address: 16th,“Sv. Pimen Zografski” str., district “Izgrev”, Sofia, Bulgaria
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Telephone: 00 359 2 971 10 71
E-mail: office@sade.bg
✓ Changes to the Cookie Policy
We may update this Cookie Policy from time to time. If we make significant changes we will let you
know but you may also regularly check this Policy to ensure you are aware of the most updated
version.
This Cookie Policy was last updated on 10.01. 2019.
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