
Политика за бисквитки на „Спортс Ауеър“ ООД 
 

Нашият уебсайт използва „бисквитки“, за да осигури удобно и персонализирано преживяване 

в уебсайта, както и за статистически цели и анализ. 

 

Какво са „бисквитките“и каква е тяхната роля? 

"Бисквитките" са малки текстови файлове, съхранявани в браузъра и/или паметта на вашето 

устройство (копютър, телефон, таблет), когато посещавате даден уебсайт. 

Целта на „бисквитките“е да направят преживяването в уебсайта персонализирано. Те 

позволяват на магазина да запомни предпочитанията Ви за определен период от време.  

Съществуват различни типове "бисквитки". Така наречените „cookies” могат да бъдат 

съхранявани за различен период от време на устройството ви или в браузърите, които 

използвате, за да достъпвате интернет страници. 

 

Какви „бисквитки“използваме на нашия уебсайт? 

Посещавайки нашия сайт – www.sportsaware.bg, ние можем да поставим „бисквитки“ във 
вашия браузър. „Бисквитките“, съхранявани на нашия уебсайт са известни като First Party 
Cookies и целят запазването на данните за сесията, докато разглеждате платформата, 
подсигуряване сигурността на сайта, статистически анализ на посещаемостта и осигуряват 
доброто потребителско преживяване. 

Без този тип технологии нашият уебсайт и услугата, която ви предоставяме не би могла да 
предложи максимума от своите възможности и функционалности. 

 

Други „бисквитки“, които използваме, са създадени от домейни, различни от нашия и се 

наричат Third Party Cookies. Те се използват за проследяване на различни сайтове, 

пренасочване и показване на рекламно съдържание. Tаква са: 

Статистически бисквитки- Тези „бисквитки“ни помагат да анализираме използването на нашия 

уебсайт, проследявайки ефективността на услугата и нейната комуникацията, да разберем кои 

страници са най-посещавани, а това от своя страна – кое съдържание е най-атрактивно за 

потребителите, да научим колко време сте прекарали в уебсайта. Това ни помага да ви 

предоставим само онази информация, която е наистина полезна и интересна за вас, 

подобрявайки съдържанието и процеса на поръчка в онлайн магазина.  

Google Analytics. 

Ние използваме Google Analytics (GA) - услуга, предлагана от Google, за съставянето на 

статистика за посетителите на сайта. Информацията, придобита посредством бисквитки, бива 

предавана и съхранявана на сървари на Google. На този сайт е активирано IP обезличаване, 

поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребителя.  

Ако желаете да възпрепятствате използването на данните Ви от Google Analytics , може да се 

възползвате от разработения Google Analytics opt-out browser add-on инструмент. 



Бисквитки на социални мрежи – Те се интегрират от социални платформи като Facebook и 

целят да осигурят, или подобрят съдържанието на уебсайта. Ние използваме социалните 

мрежи, за да подобрим взаимодействието на посетителите с уебсайта и осъществим още по-

близка връзка с потребителите.  

Facebook-Pixel (Facebook-пиксел) 

Ние използваме Facebook-пиксел- код на нашия сайт, който ни позволява, чрез проследяване 

поведението на потребителите в него, да създаваме и оптимизираме нашите реклами, да 

изграждаме по-точни целеви аудитории, и ремаркетинг с цел повторно насочване към нашата 

уеб страница.  

Бисквитки на рекламни платформи - Рекламните "бисквитки" позволяват да съобразим своята 

маркетингова комуникация с персоналния потребителски интерес. Този тип "бисквитки" 

съхраняват информация за това, че сте посетили сайта ни и/или конкретна страница в него, но 

те обикновено не могат да ви идентифицират лично.  

Google AdWords 

Ние използваме Google AdWords- услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване 

предоставена от Google. С тази услуга рекламната ни дейност се свързва с рекламната мрежа 

Adwords чрез „бисквитки“.  

 

Какъв е срокът на съхранение?  

Личните данни, събирани чрез бисквитки, се съхраняват на уебсайта ни за различно време – в 

зависимост от срока, зададен за конкретната бисквитка. 

 

Как да деактивирате „бисквитките“? 

Активацията и деактивацията на „бисквитки“ може да се осъществи чрез настройките на 

използвания от вас браузър. Като потребител вие имате възможността да селектирате своите 

предпочитания за всеки браузър и/или устройство, които използвате за достъп до Интернет. 

 

 

 


