ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“
1. Цели на Политиката относно „бисквитките“
Настоящата политика цели да информира потребителите относно видовете
бисквитки и инструменти, използвани на настоящия уебсайт и всички други сайтове,
включително мобилните приложения, съществуващи в момента и/или създадени
впоследствие, които са собственост на дружество, включено във Фреш Медиа България
(„ние“), описани подробно в Политика за поверителност при ползване на уебсайтовете на
Фреш Медиа България.
В обхвата на някои от използваните от нас бисквитки и инструменти попадат всички
посетители на този уеб сайт, независимо дали същите са регистрирани или не.
2. Бисквитки
„Бисквитките“ („Cookies”) са кратки текстови файлове или малки пакети от
информация, които се съхраняват и/или се зареждат от уеб браузъра/мобилното
приложение на хард диска на Вашето устройство (компютър, лаптоп, таблет, смартфон) при
посещаване на нашите уебсайтове или при използване на нашите мобилни приложения.
Данните, съхранявани от тях не показват лична информация, от която може да се
идентифицира физическо лице директно, но може да Ви предостави по-персонализирано
функциониране и преживяване и съответно – адаптиране на съдържанието на услугите,
които предлагаме на уебсайтове и мобилни приложения в съответствие с измерените
потребителски предпочитания.
По-конкретно тази информация може да се отнася до IP адрес; уникален
идентификатор на потребителя; идентификатор на устройство (device ID) за мобилни
апликации; идентификатор на браузъра; история на посетените страници, включително и
вторична обработка за установяване на предпочитанията Ви към определени типове
съдържание за маркетинг цели; история на направените от Вас търсения в нашите страници;
някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и
взаимодействието Ви с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра Ви;
направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата и други.
Някои бисквитки са абсолютно задължителни за правилното функциониране на
Платформата, поради което не могат да бъдат деактивирани. Когато използването на
бисквитките не е съществено за функционирането на уебсайта или мобилното приложение,
използваме бисквитки, съответно проследяваме генерираната от тях информация след
получаване на Вашето съгласие посредством интегрирания инструмент за управление на
бисквитките.
3. Какви „бисквитки“ използваме?
Според времетраенето, бисквитките могат да бъдат:

- постоянни: съхраняват се на устройството Ви до изтичане на зададения им срок,
освен ако не ги изтриете преди това. Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна
информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на уебсайта, как вие
сте достигнали до него, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и
накъде сте се насочили след това.
- сесийни/временни: изтриват се автоматично при приключване на текущата Ви
сесия (посещение). Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на уебсайта.
Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е кои страници на сайта сте
посетили и как сте стигнали до дадена информация.
Според източника, бисквитките могат да бъдат:
- собствени: администрирани и контролирани от нас;
- на трети страни: администрирани от доставчици на външни услуги препратки към
и/или вградено съдържание, инструменти и функционалности от други уебсайтове и/или
партньори (подробно изброени в таблицата по-долу). Възможно е при посещаването на тези
сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се съхранят на Вашето крайно
устройство техни бисквитки.
Според функционалностите, може да използваме следните видове бисквитки:
- необходими: задължителни по технически причини с цел осигуряване правилното
функциониране на уебсайта и мобилното приложение и да се възползвате от техните
основни функции. Тези бисквитки обикновено се инсталират в отговор на предприети от
Вас действия, така че те са еквивалентни на заявка за услуга, поради което и не могат да
бъдат деактивирани;
- функционални: позволяват да Ви разпознаем следващия път, когато посетите
нашия уебсайт или мобилно приложение и ни позволяват да Ви предложим подобрени и
по-персонализирани функции, като например запомняне на Вашите предпочитания,
направения от Вас избор (например дали сте приели (или отхвърлили) използването на
аналитични бисквитки и др.) Тези бисквитки, по по Ваш избор, направен чрез интегрирания
инструмент за управление на бисквитките при първото Ви посещение или чрез настройките
на мобилното приложение, могат да не бъдат включени, а впоследствие да бъдат
деактивирани след първоначалната им активация от Ваша страна.;
- аналитични: използват се за измерване на трафика и анализ на поведението на
потребителите и извличане на статистическа информация. Аналитичните бисквитки, по по
Ваш избор, направен чрез интегрирания инструмент за управление на бисквитките при
първото Ви посещение или чрез настройките на мобилното приложение, могат да не бъдат
включени, а впоследствие да бъдат деактивирани след първоначалната им активация от
Ваша страна.;
-рекламиране: рекламните бисквитки се използват за маркетингови цели и
таргетирана реклама. Те записват Вашите посещения на нашите уебсайтове и мобилни
приложения, страниците, които сте посетили и връзките, които сте използвали. Ще
използваме тази информация, за да Ви показваме реклами, които са по-близки до Вас и
Вашите интереси. За тази цел можем също да споделяме тази информация с трети страни.
Рекламните бисквитки, по Ваш избор, направен чрез интегрирания инструмент за
управление на бисквитките при първото Ви посещение или чрез настройките на мобилното

приложение, могат да не бъдат включени, а впоследствие да бъдат деактивирани след
първоначалната им активация от Ваша страна.
Бисквитки за социални медии Ви позволяват да споделяте дейността си на нашите
уебсайтове в социални медии като Facebook и Twitter. Тези бисквитки са извън нашия
контрол.
Таблицата по-долу дава повече информация за различните бисквитки, използвани на
този уеб сайт:

Наименование

Източник

Тип

Валидност

__Secure-3PSIDCC

Google Ads

Маркетинг

2 години

SID

Google Ads

Маркетинг

2 години

__Secure-3PSID

Google Ads

Маркетинг

2 години

SIDCC

Google Ads

Маркетинг

2 години

APISID

Google Ads

Маркетинг

2 години

__Secure-3PAPISID

Google Ads

Маркетинг

2 години

SSID

Google Ads

Маркетинг

2 години

HSID

Google Ads

Маркетинг

2 години

SAPISID

Google Ads

Маркетинг

2 години

DV

Google Ads

Маркетинг

1 час

OTZ

Google Ads

Маркетинг

5 дни

ANID

Google Ads

Маркетинг

6 месеца

NID

Google Ads

Маркетинг

6 месеца

1P_JAR

Google Ads

Маркетинг

1 месец

OGP

Google Ads

Маркетинг

45 дни

OGPC

Google Ads

Маркетинг

45 дни

SEARCH_SAMESITE

Google Ads

Маркетинг

5 месеца

__gads

Google Ads

Маркетинг

2 години

CONSENT

Google Ads

Маркетинг

25 години

_ga

Google
Analytics

Измерване
анализ

и

2 години

GAD

gemius

Измерване
анализ

и

1 година

Gdyn

Gemius

Измерване
анализ

и

1 година

cookieconsent_dismissed

bgradio

Нужни
употребата
уебсайта

за
на

1 година

__gfp_64b

bgradio

Нужни
употребата
уебсайта

за
на

1 година

_gid

bgradio

Нужни
употребата
уебсайта

за
на

1 час

SERVERID

bgradio

Нужни
употребата
уебсайта

за
1 час (или
на времетраенето
на
текущата сесия)

IDE

Google
DoubleClick

Маркетинг

1 година

DSID

Google
DoubleClick

Маркетинг

2 дни

RUL

Google
DoubleClick

Маркетинг

1 година

presence

Facebook

Маркетинг

fr

Facebook

Маркетинг

3 месеца

xs

Facebook

Маркетинг

1 година

c_user

Facebook

Нужни
употребата
уебсайта

колкото
трае
текущата Facebook
сесия

за
на

1 година

fbsr_384696391698341

Facebook

Нужни
употребата
уебсайта

за
на

1 година

locale

Facebook

Нужни
употребата
уебсайта

за
на

2 дни

wd

Facebook

Маркетинг

3 дни

dpr

Facebook

Маркетинг

7 дни

datr

Facebook

Маркетинг

2 години

sb

Facebook

Маркетинг

2 години

4.

Инструменти
Google Analytics

Нашите уебсайтове и мобилни приложения използват Google Analytics, услуга за
анализ на интернет трафика, предоставяна от Google. Google Analytics използва бисквитки,
за да помогне на уебсайтовете и мобилните приложения да анализират как ги използвате.
Събраната от тези бисквитки информация за Вашето ползване на наш уебсайт или мобилно
приложение (включително вашия IP адрес) ще бъде предадена и съхранявана от Google.
Google използва тази информация за оценка на Вашите потребителски предпочитания, за
отчитане на активността на уебсайта или на мобилното приложение към оператора (нас) и
за предоставяне на други услуги, свързани с Вашата дейност на уебсайта/мобилното
приложение и използването на интернет. Google може също така да предава тази
информация на трети страни, ако това се изисква от закон или ако такива трети страни
обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с
никакви други данни, притежавани от Google.
Ние използваме Google Analytics и подобни технологии само за статистически цели,
които не засягат работата на уебсайтовете и мобилните приложения. Вие можете да решите
да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване
на нашите уебсайтове или мобилни приложения.
Можете да намерите подробна информация за Google Analytics и поверителността
(включително как можете да контролирате каква информация се изпраща до Google) на
адрес https://policies.google.com/privacy/partners.
Google Ad Manager 360
За да Ви предложим рекламно и маркетингово съдържание, съобразено с Вашите
лични предпочитания, нашите уебсайтове и мобилни приложения използват технологията
Ad Manager 360, предоставяна от Google. Събраната от тези бисквитки информация за
вашето ползване на нашите уебсайтове и мобилни приложения (включително вашия IP
адрес) ще бъде предадена и съхранявана от Google. Google може също така да предава тази
информация на трети страни, ако това се изисква от закон или ако такива трети страни

обработват информация от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с други
данни, притежавани от Google.
За подробна информация относно услугите и поверителността на Google
(включително как можете да контролирате каква информация се изпраща до Google), моля,
посетете https://policies.google.com/privacy/partners.
Facebook Pixel
Използваме Facebook Pixel на Facebook Inc., с цел да повиши ефективността на
визуализираните реклами в социалната мрежа Facebook. Чрез използване на Facebook Pixel,
Facebook показва реклами на посетителите на сайтове, които в миналото са посетили
Уебсайта. В този процес не се съдържат лични данни на посетителите, а се идентифицира
единствено използвания браузър.
За подробна информация относно услугите и поверителността на Facebook, моля
посетете: www.facebook.com/policy.php
Triton Digital
Използваме услугите на Triton Digital., с цел да повиши ефективността на
прослушваните реклами чрез измерване на аудиторията и слушателството и насочвате
(таргетиране) на рекламите към подходящата за тях аудитория от слушатели.
За подробна информация относно услугите и поверителността на Triton Digital, моля
посетете: www.tritondigital.com/eu-services-privacy-policy
5. Мобилно приложение
Операционната система на Вашето мобилно устройство може да предоставя
допълнителни опции за настройка на Вашите мобилни идентификационни номера.
Например, можете да използвате настройката „Ограничаване на проследяването“ (в iOS)
или настройката „Отказ от таргетирана реклама“ (Android), която Ви позволява да
ограничите използването на информацията за Вашето ползване за целите на
проследяването.
6. Управление на настройките
Вие сте информирани кога и дали Вашият браузър получава информация от
бисквитките, защото той Ви уведомява при първо посещение за това. Така имате
възможност да приемете или откажете дадени бисквитки, а в последствие – и да измените
съответната настройка.
Допълнително от гореизложеното, Вашият браузър може да бъде настроен да
отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете
http://www.allaboutcookies.org/
или
Наръчника
за
бисквитки
на
Microsoft
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies. Промените в браузъра
Ви, с които се деактивира функцията за Cookies, могат да попречат на части от нашите
уебсайтове или предлаганите от нас услуги да функционират правилно. Проследяването на

слушателските предпочитания и тяхното онлайн таргетиране посредством услугите и
инструментите на Triton Digital може да бъде настроено, съответно отхвърлено на
страницата на Digital Advertising Alliance (DAA), достъпна на www.aboutads.info/choices/ ,
която позволява на крайните потребители да се откажат от поведенческата реклама,
предоставена от участващите компании в DAA, член на които е и Triton Digital.
Може да изберете какви бисквитки да позволите или забраните, като посетите
съответните сайтове за настройки на Вашите браузъри. Ако искате да изтриете бисквитки,
съхранявани на Вашето устройство и да конфигурирате Вашия браузър да отказва
бисквитки, обикновено можете да го направите от менюто "Опции", "Инструменти" или
"Предпочитания" на Вашия браузър, който използвате за достъп до нашия сайт.
Бисквитките могат да бъдат деактивирани по различни начини в зависимост от
съществуващите уеб браузъри. За повече информация, посетите уебсайта на Вашия
браузър.
Повече информация за различните бисквитки, използвани на този уеб сайт,
включително възможността да настроите тяхната активация и/или последваща употреба
може да откриете в интегрирания на този уеб сайт инструмент за управление на
бисквитките.
Промени в нашата политика за бисквитките
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани
на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за
които не е упоменато друго.
Настоящата политика е приета на 01.01.2021 г.
ЗА КОНТАКТ
Администратор: Лидия Иванова тел. +359 2 951 51 00
Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer : Лидия Иванова
email: gdpr@freshmedia.bg
За повече информация за начините, по които събираме, използваме и съхраняваме
лични данни, посетете нашата Политика за поверителност.

