
Политика за бисквитки

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са ИТ данни и по-специално, текстови файлове, които се
съхраняват на твоето крайно устройство. Бисквитките обикновено съдържат
името на домейна на уебсайта, от който идват, времето на съхранение на твоето
устройство и уникален номер. Бисквитките не се използват за идентификация и
въз основа на тях не се установява твоята самоличност.

Субектът, който поставя информация под формата на бисквитки (т.нар. cookies)

и други подобни технологии на твоето крайно устройство (например компютър,

лаптоп, смартфон и др.) и ги достъпв, е Revo Technologies.

За какви цели използваме бисквитки?

Ние използваме бисквитки за една или повече от следните цели:

● предоставяне на услугите на нашия уебсайт на най-високо ниво;

● адаптация на съдържанието на нашия уебсайт към твоите
предпочитания и оптимизация на използването на нашия уебсайт; напр.,

по-специално, бисквитките позволяват да разпознаем твоето устройство
и да покажем правилно уебсайта, спрямо твоите индивидуални нужди и
предпочитания;

● създаване на статистистики, които ни помагат да разберем как
използваш нашите услуги, за да подобрим тяхната функционалност,

структура или организация;

● сервиране на реклами, включително по начин, който взема предвид
твоите предпочитания или район на пребиваване, така че да не ти
показваме една и съща реклама.

Revo използва бисквитки и подобни технологии за проследяване през множество
интерфейси, като уебсайт, мобилно приложение и при завършване на поръчка в
магазин, използващ услугите на Revo. Във всеки интерфейс можеш да намериш
информация за използваната технология за проследяване и информация как да
я приемеш или отхвърлиш.



Бисквитки, използвани за маркетингови цели на
уебсайта

1. Revo обработва потребителските лични данни, за да извършва
маркетингови дейности, които могат да включват:

● показване на маркетингово съдържание на Потребителя, което не е
съобразено с неговите предпочитания (контекстуална реклама);

● показване на Потребителя маркетингово съдържание, което отговаря на
неговите интереси (поведенческа реклама);

● извършване на други видове дейности, свързани с директен маркетинг на
стоки и услуги (изпращане на търговска информация по електронен път и
телемаркетинг дейности).

2. За извършване на маркетингови дейности, в някои случаи Revo използва
профилиране. Това означава, че чрез автоматизирана обработка на данни,

се оценяват избрани фактори, свързани с физически лица, за да се
анализира тяхното поведение или да се създаде прогноза за бъдещето.

3. За извършване на маркетингова дейност, Revo използва услугите на външни
субекти.

Обработка на лични данни в социалните медии

Revo обработва лични данни на Потребители (включително, коментари,

харесвания и IP адреса на устройството), посещаващи публичните профили на
Revo в социалните медии (Facebook, Instagram, LinkedIn). Тези данни се обработват
единствено за целите на ефективното управление на профила на Revo,

включително позволяване на Потребителите да бъдат Активни в профила,

представяне на информация за инициативите на Revo и други дейности.

Включително, във връзка с промотиране на различни типове събития, услуги и
продукти, както и за статистически и аналитични цели и с цел предявяване и
защита срещу искове. Правното основание за обработването на лични данни от
Администратора за тези цели е неговият легитимен интерес (член 6, параграф 1

от GDPR в Полша) от популяризирането на неговата собствена марка.

Сервизни бисквитки

Тези бисквитки се използват за наблюдение на трафика на уебсайта, т.е. анализ
на данни, включително бисквитки на Google Analytics (това са бисквитки,

използвани от компанията Google за анализ на това как Потребителят използва
уебсайта, за създаване на статистики и отчети за работата му). Google не
използва събраните данни за идентифициране на Потребителя и не комбинира



тази информация по начин, който позволява идентификация. Подробна
информация за обхвата и правилата можеш да бъде намерена на тази
страница: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg

Какви бисквитки използваме?

Използваме следните типове бисквитки:

● сесия - това са временни файлове, съхранявани на твоето крайно
устройство, докато напуснеш уебсайта и приложението или изключиш
софтуера (уеб браузър);

● постоянни - съхраняват се на твоето крайно устройство за времето,

посочено в параметрите на бисквитките или докато решиш да ги изтриеш;

● бисквитки, необходими за функционирането на услугата, напр. бисквитки
за авторизация, използвани за услуги, които изискват удостоверяване;

● файлове, използвани за осигуряване на сигурността, т.е. използвани за
откриване на измами при удостоверяване;

● ефективност – позволяват събирането на информация за използване на
уебсайтовете;

● функционални – позволяват “запомняне” на настройките, които си избрал
и персонализация, напр. в избран регион, от който си, размер на шрифта,

външен вид на уебсайта и др.;

● реклама – позволяват предоставянето на рекламно съдържание,

съобразено с твоите предпочитания или нужди;

● статистически - използвани за отчитане на статистики за уебсайтове и
приложения.

Как да управляваш настройките на браузъра?

Обикновено уеб браузърите ти позволяват по подразбиране да съхраняваш
информация под формата на бисквитки на твоето крайно устройство. Винаги
можеш да промениш тези настройки. Ако не го направиш, бисквитките могат да
бъдат поставяни и съхранявани на твоето крайно устройство, което означава, че
имаме достъп до тази информация. Можеш да управляваш бисквитките сам,

директно на ниво уеб браузър, който използваш. В най-популярните браузъри
можеш да извършваш следните операции:

● приемане на бисквитки, което ти позволява да се възползваш изцяло от
възможностите, предлагани от нашите услуги;

● управление на бисквитки на ниво отделни, избрани от теб, страници от
нашите уебсайтове;

● задаване настройки за различните видове бисквитки, например да
приемеш постоянно файлове, като сесийни бисквитки и т.н.;

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg


● блокиране или изтриване на бисквитки.

Къде мога да намеря повече информация?
Подробности относно настойките на бисквитки за различните браузъри, ще
намериш тук:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera [EN]

Допълнителна информация можеш да намериш на

youronlinechoices.com/bg или в секцията за помощ на твоя интернет

браузър. При въпроси или притеснения, можеш да изпратиш

запитване на: suport@mokka.bg.

https://support.microsoft.com/bg-bg/windows/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/bg/kb/%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://www.youronlinechoices.com/bg/

