ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ
(“COOKIES”) НА WWW.MARINELAHEALTHCLUB.COM
Използваме cookies, за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет
услуга. Данните, съхранявани от cookies, които уебсайтът използва, никога не
показват лична информация, от която може да се установи самоличността на даден
субект.
Какво са бисквитки?
Бисквитките/cookies са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на
Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт.
Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство
следващия път, когато го посетите. Използваме термина “бисквитки” , за да назоваваме
всички файлове, които събират информация по този начин.
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да
запомним Вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се
представят нашите сайтове или дори ни позволяват да Ви препоръчаме съдържание, което
смятаме, че ще бъде интересно за Вас.
Някои бисквитки съдържат лична информация – например, ако сте кликнали на "Запомни
ме", когато сте влизали в профила си, бисквитката ще Ви запомни и повече няма да
покаже този прозорец. Повечето бисквитки не събират информация за Вас и личните Ви
данни, която може да Ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как
потребителите достигат до нашите сайтове и ги използват, както и какво е тяхното
местоположение.
Можете да блокирате или премахнете cookies, като използвате вашия браузър или
софтуера на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате
определени зони от уебсайта.
Какви видове бисквитки използва сайта на www.marinelahealthclub.com?
Бисквитките изпълняват 4 различни функции:
1. Задължителни бисквитки (Важни бисквитки)
Задължителните cookies ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да използвате основните
му функции. Тези cookies обикновено се инсталират в отговор на ваши действия, които
представляват заявка за услуги. Тези cookies са задължителни за ползването на нашия
уебсайт.
2. Бисквитки за аналитичност и ефективност
Тези бисквитки ни позволяват да установим броя на потребителите и да събираме
информация как се използва уебсайтът (например кои страници най-често използва даден
потребител и дали получава съобщения за грешка на някоя страница). Това ни помага да
подобрим работата на нашия уебсайт, като например да осигурим по-лесен начин за
намиране на това, което търсите. Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.
3. Функционални бисквитки
Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним Вашите предпочитания, като Ви
разпознаем следващия път, когато посетите нашия уебсайт и Ви предложим подобрени и
по-персонализирани функции.
4. Поведенческо таргетирани рекламни бисквитки www.marinelahealthclub.com и нашите рекламодатели
използваме бисквитки, за да Ви показваме реклами, които вярваме, че съответстват на вашите интереси. За целта
ние може също да споделяме тази информация с трети страни (като рекламодатели). За да използваме тези
Cookies, ни е необходимо Вашето съгласие. Вие можете да управлявате предпочитанията си по отношение на
Cookies за рекламиране или таргетиране по всяко
време посредством настройките на вашия браузър (вж. по-долу). Валидността на тези Cookies е не повече от 2
години.

5. Бисквитки за социални медии
Тези бисквитки Ви позволяват да споделяте вашата активност на уебсайта в социални мрежи, като Facebook и
Twitter. Тези бисквитки не са под наш контрол.
Дали някой друг използва бисквитки на сайта на www.marinelahealthclub.com?
Рекламодателите понякога използват техни бисвкитки, за да ви показват таргетирани
реклами. Например, посетили сте сайт за продажба на кино билети и на база на тази
информация, след като влезнете при нас, ще Ви покажем реклама на последните кинореклами.
Ние използваме или разрешаваме на трети страни също да използват бисквитки на
сайтовете ни в посочените по-горе четири типа категории. Например: следим трафика на
нашите сайтове през системи за анализ като Google Analytics, gemiusTraffic, gemiusPrism,
Alexa. Имайте предвид, че в случаите, в които споделяте или харесвате даден материал
във Facebook, социалната мрежа също ще запамети това действие посредством бисквитка.
Понякога се налага да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в
проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и
наблюдение на спазването на нашите правила и условия и политиката за авторски права.
Как мога да управлявам Cookies?
Можете да прегледате наличните опции за управление на Cookies в своя браузър.
Браузърът може да бъде използван за управление на Cookies, свързани с основни функции,
подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват
различни начини за деактивиране на Cookies, но обикновено те се намират в менюто Tools
или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че
управляват Cookies, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове,
подобни на Cookies, например Local Shared Objects, като активирате режима за
поверителност на браузъра си. www.marinelahealthclub.com използва рекламни
Cookies, управлявани от трети страни, за да промотира своите продукти в други
уебсайтове. Възможно е да изберете да не получавате определени, управлявани от трети
страни, рекламни Cookies чрез сайтове за управление на Cookies на трети страни, като
AppNexus, Audience Science, DoubleClick, AdTech, AdOcean, Gemius, Atlas, Criteo,
Facebook, Google Analytics и Adobe Flash. Възможно е деактивирането на Cookies да Ви
попречи да използвате определени зони от сайта. Ако изтриете своите Cookies от
браузъра, възможно е да се наложи да преинсталирате Cookies за отказване.
Колко време пазим информацията?
Това зависи от типа на Cookies. Валидността на сесийните Cookies изтича, когато
затворите браузъра. Постоянните Cookies, включително Local Shared Objects (“Flash cookies"),
обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.
Как да изключите бисквитките?
Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за бисквитки.
Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на
Вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат
или можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече
детайли:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни, генерирани от
рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.
Използва ли www.marinelahealthclub.com, бисквитки, които съдържат личните ми данни?
Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.
Повече информация
Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична
на: www.allaboutcookies.org.
Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с
нас на имейл: info@marinelahealthclub.com
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт
може да не работят правилно.

