
Информация за бисквитките 

 

Какво представляват бисквитките? 

Бисквитката е малък текстови файл, който даден уебсайт поставя на Вашия компютър, телефон 

или друго устройство, с информация за Вашето сърфиране в този уебсайт. Бисквитките са 

необходими, за да улеснят навигацията или за да я направят по-приятна и не нанасят щети на 

Вашия компютър. 

Макар че в настоящите правила се използва общият термин „бисквитки“, тъй като те са основният 

метод за съхранение на информация, който този уебсайт използва, локалното място за 

съхранение на браузъра е мястото, което се използва за същата цел каквато имат бисквитките. 

Цялата информация, съдържаща се в този раздел се отнася и до това локално място за съхранение 

 

За какво се използват бисквитките на този уебсайт? 

Бисквитките са важна част от работата на нашия уебсайт. Основната цел на нашите бисквитки е да 

улеснят сърфирането Ви в сайта. Така например, бисквитките се използват, за да запаметим 

Вашите предпочитания (език, държава и др.) докато сърфирате и за бъдещи посещения. 

Събраната от бисквитките информация ни помага също да подобряваме уебсайта, като оценяваме 

броя и поведението на потребителите, да адаптираме уебсайта към индивидуалните им интереси, 

да подобряваме скоростта на търсене и т.н. 

В някои случаи, ако сме получили предварително Вашето информирано съгласие, може да 

използваме бисквитки, кодове или други подобни средства, за да получаваме информация, която 

ни позволява да Ви показваме или на нашия уебсайт, или на уебсайтове на трети страни, или чрез 

всякакви други средства, реклама, въз основа на анализа на Вашите навици за търсене в мрежата.. 

 

За какво НЕ се използват бисквитките на този уебсайт? 

В бисквитките, които използваме, ние не съхраняваме поверителна лична информация като 

Вашия адрес, парола, данни за Вашите кредитни и дебитни карти и др. 

 

Кой използва информацията, записвана в бисквитките? 

Информацията, съхранявана в бисквитките на нашия уебсайт се използва само от нас, с 

изключение на обозначените по-долу като „бисквитки от трети страни“, които се използват и 

управляват от външни дружества, за да осигуряват исканите от нас услуги, с цел подобряване на 

нашите услуги и за улесняване на сърфирането на потребителите в нашия уебсайт. Основните 

услуги, за които се използват тези „бисквитки от трети страни”, са за получаване на достъп до 

статистически данни и за гарантиране сигурността на извършваните плащания. 

 

Как мога да избегна използването на бисквитки на този уебсайт? 



Ако предпочитате да избегнете използването на бисквитки на тази страница, имайки предвид 

гореописаните ограничения, най-напред трябва да ограничите използването на бисквитки от 

Вашия браузър и след това да изтриете съхранените в него бисквитки, свързани с този уебсайт. 

Можете да използвате тази опция във всеки един момент за предотвратяване използването на 

бисквитки. 

 

Как да забраня и предотвратя използването на бисквитки? 

Можете да ограничавате, блокирате или изтривате бисквитките от този уебсайт по всяко време, 

като промените настройките на браузъра си, следвайки описаните по-долу стъпки. Макар 

настройките на всеки браузър да са различни, конфигурацията на бисквитките обикновено се 

осъществява от менюто „Предпочитания“ или „Инструменти“. За повече информация относно 

конфигурирането на бисквитките във Вашия браузър вижте менюто „Помощ“ на самия браузър. 

 

Какви бисквитки конкретно използва този уебсайт и с каква цел? 

Таблицата по-долу показва бисквитките, кодовете и другите подобни средства, използвани от този 

уебсайт, заедно с информация за целта, продължителността и управлението (от страна на 

собственика и от трети страни) на всяко от тях. 

 

Технически и персонализиращи бисквитки:идентифициране и удостоверяване, сърфиране, 
персонализиране на интерфейса, предпочитани и др. 

Тези бисквитки се използват за идентифициране на потребителите по време на сесията, за избягване на 
повторното преминаване през процесите на удостоверяване на уебсайта и с цел предлагане на напомняния 
за направения избор по време на сесията или при следващи посещения, както и на посетени по-рано 
страници и др. 

БИСКВИТКИ ЦЕЛ 
ПРОДЪЛЖ
ИТЕЛНОС

Т 
УПРАВЛЕНИЕ 

Идентифициране 
на потребителя 

Използват се с цел идентифициране и 
удостоверяване на потребителя. Те също 
така съдържат технически данни за сесията 
на потребителя като например изтичане на 
времето за изчакване на връзка, 
идентификатор на сесия и т.н. 

Сесийна Собствена  

Идентифициране 
на сесия 

Идентифицира http сесия на потребителя 
Обичайна практика за всички интернет 
приложения е да идентифицират търсенията 
на потребителя по време на сесия. 

Сесийна Собствена  

Статус на 
сърфирането 

Позволява статусът на навигирането на 
потребителя да бъде проследяван (начало на 
сесията, начална страница, първо 
посещение, статус на последователни 
посещения, статус на гласуването и др.).  

Сесийна Собствена  

Избор на 
потребителя 

Съхраняват стойностите на сесията, избрани 
от потребителя като магазин, език, валута, 
продукти, размери и др.  

Сесийна Собствена  



Предпочитани и 
скорошна 
дейност  

Запаметява предпочитанията на потребителя 
(напр. магазини) или неговата скорошна 
дейност (магазини или продукти) по време на 
последните му посещения на уебсайта.  

Постоянна Собствена  

Кошница 
Те съхраняват подробностите на мини 
кошницата, както и данните за достъп на 
потребителя, свързани с тази кошница.  

Сесийна Собствена  

Протоколи 
Позволява промените да бъдат обработвани 
между защитен домейн (протокол) (https) и 
незащитен такъв (http).  

Сесийна Собствена  

Списък с 
подаръци 

Запазват данни за списъка с подаръци.  Сесийна Собствена  

Продуктова гама 
Тези бисквитки се използват за да направят 
възможно търсенето сред продуктите от 
продуктовата гама. 

Сесийна Собствена  

WC_Dutti_view 
Mode  

Тези бисквитки съхраняват информация за 
режима на изглед на сайта 

Постоянна Собствена 

 

Бисквитки за анализ на сърфирането 

Тези бисквитки събират обща информация за достъпа на потребителя в уебсайта (не за неговото 
съдържание), за да ни предоставят впоследствие обобщена информация за статистически нужди за този 
достъп. 

БИСКВИТКИ ЦЕЛ 
ПРОДЪЛЖ
ИТЕЛНОС

Т 
УПРАВЛЕНИЕ 

Произход 
(WC_GASource) 

Използва се, за определяне на източника, от 
който е дошъл потребителят, когато влиза на 
страница от този уебсайт, например, дали е 
дошъл на страницата с данните за продукта 
от таблицата с продуктите, от браузър за 
търсене или от външен уебсайт. 

Постоянна Собствена 



Google Analytics 
(__utma, __utmb, 
__utmc, __utmz) 

Те позволяват наблюдение на уебсайта чрез 
инструмента Google Analytics, който 
представлява услуга, осигурявана от Google 
за получаване на информация за достъпа на 
потребителите до уебсайтовете. Някои от 
данните съхранявани за последващ анализ 
включват: брой посещения на потребителя на 
уебсайта, данни за първото и последното 
посещение на потребителя, продължителност 
на посещенията, от коя страница е влязъл в 
уебсайта, каква търсачка е използвал, за да 
стигне до уебсайта или върху каква връзка е 
щракнал, от коя точка на света е влязъл и т.н. 
Конфигурацията на тези бисквитки е 
предварително определена от услугата, 
предоставяна от Google Inc. (фирма, със 
седалище в Съединените щати), поради 
което Ви предлагаме да разгледате страница 
„Поверителност“ на Google Analytics 
https://developers.google.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/cookie-usage, за да 
получите допълнителна информация относно 
бисквитките, които използва и как да ги 
забраните (разбирайки, че ние не носим 
отговорност за съдържанието и истинността 
на уебсайтовете на трети страни). 

Постоянна Трети страни 

Маркер за 
записване за  
бюлетина 
(свързан с 
бисквитката 
Кампания за 
бюлетина) 

Този маркер, който се намира на страницата 
за потвърждение на поръчката, се използва 
само в случай, че потребителят е абониран 
за бюлетина на сайта  и ако бисквитка от 
конкретна кампания е била съхранявана, 
чието име ще започне с (см). Маркерът, във 
връзка с бисквитката за Кампания на 
бюлетина, позволява анализ на сърфирането 
на потребителя из сайта с цел получаване на 
информация за резултатите постигнати от 
кампаниите за бюлетина. Някои от данните, 
използвани за анализ на сърфирането са: 
информация за самоличността на 
потребителя и стойността на направената 
поръчка, свързана с кампанията на бюлетина, 
от която потребителят е дошъл. 
Конфигурацията на маркерите и свързаните с 
тях бисквитки е предопределена от услугата, 
която се предлага от нашия доставчик. 

Постоянна Трети страни 

Устройство, от 
което е дошъл 
(WC_ItxSource)  
 

Използва се, за да се разпознае 
устройството, от което е направена 
покупката, например за да може да се 
установи разлика между покупки, направени с 
устройства, налични в магазина и други 
устройства.  

Постоянна Собствена 

 

Бисквитки за анализ на покупките 

Тези бисквитки позволяват събиране на информация за устройството, от което е направена покупката в този 
уебсайт с цел да се уверим, че тези операции предлагат достатъчни гаранции за клиентите. Тези бисквитки 
никога не включват поверителна информация, като например данни за кредитна карта. 

БИСКВИТКИ ЦЕЛ ПРОДЪЛЖ УПРАВЛЕНИЕ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


ИТЕЛНОС
Т 

Устройство, от 
което се 
извършва 
покупката 
(thx_guid) 

Тя позволява само идентифициране на 
устройството (настолен компютър, телефон и 
т.н.), от което са направени покупките в този 
уебсайт с цел последващ анализ с оглед на 
това да можем да предложим на клиентите си 
достатъчни гаранции за операциите по 
извършване на покупките. Информацията, 
съдържаща се в тази бисквитка се събира от 
външна фирма, за да може да извърши този 
анализ. 

Постоянна Трети страни 

 

 

Тази таблица с информация ще бъде актуализирана възможно най-бързо, когато 

предлаганите на този уебсайт услуги бъдат променени.Възможно е обаче таблицата 

временно да не включва някоя бисквитка, код или друго подобно средство в резултат на 

актуализиране, макар че това винаги ще бъдат средства с идентична цел, като включените в 

настоящата таблица. 

 

 


