
ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ 

 

1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ" 

Чрез Браузъра уебсайтовете  използват собствените си и "бисквитките" на трети страни, когато потребител разглежда 

уебсайта. 

"Бисквитките"или „Cookies“ са файлове, изпратени в браузър чрез уеб сървър, за да записват дейностите на Потребителя на 

уебсайта с цел по-бърз достъп и по-лесна навигация. 

 

Благодарение на "бисквитките" е възможно сървърът на eCasting или третата страна да разпознават браузъра на 

компютъра, използван от потребителя, за да улеснят навигацията, като например да позволят достъп до потребители, които 

преди са се регистрирали, да имат достъп до зоните, услугите , промоции, запазени изключително за тях, без да се налага да 

се регистрират за всяко посещение. Те се използват и за измерване на параметрите на аудиторията и трафика, за 

наблюдение на напредъка и броя на записите. 

По същия начин уеб сървърите на eCasting автоматично разпознават IP адреса и името на домейна, използвани от 

потребителя. Цялата тази информация се записва в файл на сървъра, който позволява последваща обработка на данните, за 

да се получат статистически измервания, които позволяват да се знае броя на импресиите на страниците, броя посещения на 

уеб услуги и т.н. 

За да ползвате уебсайта, не е необходимо потребителят да разрешавате инсталирането на "бисквитките", изпратени 

от eCasting, но е възможно, при отхвърлянето им потребителят да не може да се възползва от всички продукти/услуги на 

уебсайта, като по този начин може да възникнат проблеми с използването или при стартирането и поддръжката на сесията в 

уебасйта eCasting.me. 

 

2. ВИДОВЕ БИСКВИТКИ 

eCasting използва следните видове "бисквитки": 

- Аналитични "бисквитки": Те позволяват на eCasting да определи броя на потребителите, за да направи измервания и 

статистически анализ на използването на услугата, за да я подобри. 

- Рекламни "бисквитки": Те позволяват на eCasting да управлява рекламните места, включени в уебсайта, въз основа на 

критерии като съдържанието и честотата на рекламите. 

- Бисквитки за поведенчески реклами: Те позволяват на eCasting да управлява рекламните си пространства. Тези "бисквитки" 

съхраняват информация за поведението на потребителите, получени чрез непрекъснатото наблюдение на навиците им за 

сърфиране, което позволява разработването на конкретен профил за показване на реклами въз основа на него. 

- "Технически" "бисквитки": Те позволяват функционирането на различни функционалности на уебсайта, като поддържане на 

сесията или гледане на видео. 

 

3. ОТМЯНА И ИЗТРИВАНЕ НА COOKIES 

eCasting информира, че Потребителят има възможност да конфигурира браузъра си, за да бъде предупреден на екрана за 

приемането на "бисквитки" и да предотврати инсталирането му на твърдия диск. 

Моля, направете справка с инструкциите и ръководствата на вашия браузър, за да научите повече. За повече информация за 

конфигурацията на различните интернет браузъри във връзка с конфигурацията на "бисквитките" моля направете справка в 

настройките на самия браузър. Safari, Chrome, Explorer, Firefox, Opera, Windows Phone, Android, Blackberry. 

 

Тези правила за “Cookies” са неразделна част от Политиката за поверителност на уебсайта. 

eCasting Ltd. Всички права запазени. 


