ПОЛИТИКА
ЗА БИСКВИТКИТЕ („COOKIES“) НА МЕДИКОДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „МЕДИВА“ ООД И „МЕДИВА
ИППМП – Д-Р ИВА СТАНКОВА” ЕООД
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския
парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година, относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на
такива данни, както и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни

Администраторите на лични данни МДЦ „Медива“ ООД и ИППМП „Медива – Д-р
Ива Станкова“ ЕООД използват бисквитки на своя сайт. Настоящата политика обяснява как
правим това.

1. Какво са „бисквитки“
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър
или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите
потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите
предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация.
Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на
живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

2. Какви бисквитки използваме и как?
Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата страница
удобна и лесна за използване от потребителите. Използваме следните видове бисквитки:

3. Задължителни бисквитки (essential cookies)
Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите
функции. Например използваме тези бисквитки:
•
за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват
сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги;
•
за да можем да изпълняваме нашите условия за ползване на сайта и да
поддържаме сигурността на нашите услуги.
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4. Сесийни бисквитки
Използваме сесийни бисквитки, например:
•
за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт,
без да е необходимо отново да се логвате;
•
за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате
услугите ни.

Запомнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове
или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви!
Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези
бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са
изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат
изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да
посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

5. Управляване и изтриване на „бисквитки“
Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще
подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране
сигурността на достъпа.
В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:
•

Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници

• Да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение
за приемане или отказване
Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки
това, ако не желаете "бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате
възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.

6. Изключване или блокиране на „бисквитки“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от
настройките на Вашия браузер. В Интернет можете да намерите помощна информация
относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте
предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира
върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на
определена информация.
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | Windows
Mobile
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Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт, се заличават/изтриват
автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според
предназначението на конкретната „бисквитка“.

7. Лог файлове
Както повечето сайтове, сайтът на администраторите на лични данни МДЦ
„Медива“ ООД и ИППМП „Медива – Д-р Ива Станкова“ ЕООД събират данни в лог
файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE,
Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия
уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на
потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в
изпълнение на закона.

ВАЖНО:
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, е
възможно някои секции от нашия сайт може да не работят правилно!
8. Актуализация и промени в нашата политика за бисквитките
Администраторите на лични данни МДЦ „Медива“ ООД и “Медива ИППМП – Д-р
Ива Станкова” ЕООД си запазват правото да променя тази Политика за бисквитките, при
възникнала необходимост или при настъпили законови промени, но това няма да намали
нивото на защита на личните данни на физическите лица.
Настоящата версия и всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще
бъдат публикувани на страницата на уебсайта на администратора.
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