
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА САЙТА ТРАНСФЕР ФАКТОР - БЪЛГАРИЯ - 

WWW.TRANSFERFACTOR-BG.COM  

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася до сайта www.transferfactor-bg.com 

наричан по-долу за краткост „Уебсайт“.  

Можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл на: lkalapchieva@abv.bg, Тел.: +359 878 

77 95 75.  

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и се уреждат от 

приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни 

(GDPR) и настоящата Политика за използване на "бисквитки".  

 

1. Този сайт не събира и не обработва лични данни на потребителите на неговите услуги! 

2.  Бисквитки 

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас конкретно, 

интересно и потребителски удобно. 

2.1. Какво са бисквитки? 

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашия компютър 

или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на 

сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го 

посетите. 

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним 

Вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят 

нашите сайтове или дори ни позволяват да Ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще 

бъде интересно за вас. 

Може да прочетете повече за бисквитките тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-

%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0  

2.2. Как да изключите бисквитките? 

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. 

Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на 

вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или 

можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли: 

Настройка на бисквитките в Internet Explorer:  

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10  

Настройка на бисквитките в Firefox:  

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies  

Настройка на бисквитките в Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666  

Настройка на бисквитките в Safari web:  

http://support.apple.com/kb/PH5042)%20and%20iOS.%20(http:/support.apple.com/kb/HT1677  
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Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от 

рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site: 

http://www.youronlinechoices.com/bg  

 

Ако решите да спрете бисквитките, имайте предвид, че ще се загубят някои функционалности 

на сайта създадени с цел Ваше улеснение. 

2.3. Използва ли  WWW.TRANSFERFACTOR-BG.COM бисквитки, които съдържат личните 

ми данни? 

Не, бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. 

2.4. Повече информация 

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: 

www.allaboutcookies.org. 

2.5. Кой друг използва бисквитки на сайтовете на WWW.TRANSFERFACTOR-BG.COM? 

Рекламодателите понякога използват техни бисквитки, за да Ви показват насочени реклами. 

Например, рекламодателите могат да използват профил базиран на сайтовете, които преди сте 

посещавали, за да Ви показват по-подходящи реклами, когато посещавате 

WWW.TRANSFERFACTOR-BG.COM. Вярваме, че е полезно за нашите потребители да виждат 

реклами, които са насочени към техните интереси. 

 

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на WWW.TRANSFERFACTOR-

BG.COM  бисквитки. Например, както много компании, използваме Google Analytics, за да 

наблюдаваме трафика на нашия сайт. Също така, когато споделите статия използвайки 

бутоните към социалните мрежи (например Фейсбук) на WWW.TRANSFERFACTOR-BG.COM, 

социалната мрежа, която е създала този бутон ще запамети това Ваше действие. 

 

3. Връзки 

WWW.TRANSFERFACTOR-BG.COM съдържа връзки към други уеб сайтове и източници на 

информация, които могат да бъдат притежавани и управлявани от други компании и 

организации и имат други принципи за сигурност и защита на личните данни. 

WWW.TRANSFERFACTOR-BG.COM няма никакъв контрол и не носи никаква отговорност за 

каквато и да било информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни 

посредством тези уеб сайтове. 

 

Надзорен орган Комисия за защита на личните данни Адрес: 

 гр. София 1592,  

бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,  

тел.: (02) 940 20 46,  

http://www.youronlinechoices.com/bg
http://www.allaboutcookies.org/


факс: (02) 940 36 40  

Email: kzld@government.bg,  

kzld@cpdp.bg  

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 

Страницата е последно актуализирана на 06 юни 2018г. 
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