ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)
НА “МАКСИМ МАРДАР СТУДИО” ЕООД, ЕИК 206025966
Настоящата политика за бисквитките, използвани от “Максим Мардар Студио” ЕООД на настоящия сайт има за цел да обясни на Потребителя какво са бисквитките, какви видове бисквитки
се събират и правото на Потребителя да ги изключи. С използването на бисквитки от наша
страна желаем да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване.
Какво са бисквитки?
Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър
или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Биват съхранени на файловата
директория на вашия браузър.
Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита бисквитките и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал бисквитките. За да научите
повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.
Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство
следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят
същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове,
които събират информация по този начин.
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним
вашите 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.
Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро
събират обща информация за това как потребителите достигат до нашите сайтове и ги използват или какво е тяхното местоположение.
Какви видове бисквитки използваме за www.crop.bg?
Различните уеб-сайтове се нуждаят от различни по вид бисквитките за правилното свое функциониране - за ефективност, за важност (напр. при създаване и поддържане на профил, допълнителни услуги срещу платен достъп и др. под.), функционални, поведенчески и т.н. Както бе
отбелязано - с цел да подобрим потребителското преживяване и своето представяне, “Максим
Мардар Студио” ЕООД използва следните видове бисквитки:
- Бисквитки свързани с ефективността на сайта: използваме бисквитки, за да анализираме как
посетителите използват сайта ни и за да наблюдаваме представянето му. Това ни позволява да
ви предложим преживяване с високо качество, като персонализираме предлаганото съдържание и бързо идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да
използваме бисквитките, за да проследяваме кои страници са най-популярни. Също така
бихме могли да използваме бисквитките, за да ви покажем статии или услуги, които смятаме,
че биха били интересни за вас в зависимост от това как използвате сайта.
- Функционални бисквитки: Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите
предпочитания, като големината на шрифта и други ваши персонални настройки като избрани
език и държава, а удостоверяването на някои части от домейна ще бъде запазено.
- Поведенческо таргетирани рекламни бисквитки: ние и нашите рекламодатели използваме
бисквитки, за да ви показваме реклами, които вярваме, че са релевантни на вашите интереси.
Например, ако сте чели няколко статии свързани с фотография на нашия сайт или на други
сайтове, онлайн магазин или производител на фото техника може да предположи, че вие
имате интерес към тази тема и да ви покаже своите фотоапарати като реклами. Можете да
видите тези реклами на сайта ни и на други сайтове, които посещавате.

Анализираме данни, за да установим напр. броя на уникалните потребители, четящи статии в
блога към сайта, за да разберем кои материали, публикувани там са популярни, или дали
даден видеофайл, който споделяме е бил изгледан до средата или докрай. Можем да се заинтересуваме откъде потребителите на сайта получават достъп до него и до съдържанието, за да
знаем как да го организираме по-оптимално за ваше удобство. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъде достигнат сайта ни, напр. имейл кампания, връзка от
препращащ сайт или др., така че да изчислим ефективността на промоциите и рекламните ни
кампании.
Бъдете сигурни, че не разкриваме самоличността ви на нашите рекламодатели. За поведенческо таргетираните рекламни използваме услуга на Google Inc., която се нарича ремаркетинг.
Според тяхната собствена политика, Google не събират лични данни при този процес. Въпреки
това, ако не желаете да бъдете обект на ремаркетинг, можете да го деактивирате като промените настройките си на този линк: http://www.google.com/settings/ads. Също така, можете да
деактивирате използването на бисквитки за целите на поведенческо таргетираните реклами,
като следвате инструкциите на тази страница:
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .
Използва ли друг освен “Максим Мардар Студио” ЕООД събраните бисквитки?
Рекламодателите понякога използват техни бисвкитки, за да ви показват таргетирани реклами.
Например, могат да използват профил базиран на сайтовете, които преди сте посещавали, за
да ви показват по-подходящи реклами, когато посещавате нашия сайт. Вярваме, че е полезно
за нашите потребители да виждат реклами, които са насочени към техните интереси.
Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашия сайт бисквитки,
които влизат в категориите, споменати по-горе. Например, както много компании, използваме
Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове.
Използва ли “Максим Мардар Студио” ЕООД събрани от трети страни бисквитки?
Може 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. Възможно е нашите домейни да
включват и елементи, които задават бисквитки от името на трета страна като Facebook “Like”
бутон и др.под.
Имайте, че с настоящата политика за използването на бисквитки се запознавате и информирате какво представляват те, как ги събираме и използваме. С посещението на домейните на
www.crop.bg, собственост на “Максим Мардар Студио” ЕООД и ако настройките на браузъра ви
приемат бисквитки, считаме, че приемате използването им по описания по-горе начин и
условия.
Как да управлявате бисквитките?
Можете да прегледате наличните опции за управлението им в своя браузър. Браузърът може
да бъде използван за управление на бисквитки, свързани с основни функции, подобряване на
сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за
деактивиране на бисквитките, но обикновено могат да бъдат открити в менютата Tools или
Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват
бисквитки, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на тях,
например Local Shared Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си
“Максим Мардар Студио” ЕООД използва рекламни биксквитки, управлявани от трети страни,
за да промотира своите продукти както в сайта на “Максим Мардар Студио” ЕООД, така и в
други уебсайтове. Възможно е да изберете да не получавате определени управлявани от трети
страни рекламни биксквитки чрез сайтове за управление на трети страни като AppNexus,
Audience Science, DoubleClick, AdTech, AdOcean, Atlas, Criteo, EasyAds, eTarget, Facebook, Httpool,
Improve Digital, Xaxis, Next, Performance, SiteCatalyst, Fusepump, DFA, Google Analytics, Network
Advertising Initiative, 24/7 Real Media и Adobe Flash.

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.
Колко време пазим информацията?
Това зависи от типа на бисквитката. Валидността на сесийните бисквитки изтича, когато затворите браузъра. Постоянните бисквитки, включително Local Shared Objects (“Flash cookies”),
обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.
Какво друго трябва да знаете?
Освен че събира данни в уеб домейните, “Максим Мардар Студио” ЕООД събира и други
видове информация, както е описано в Политиката за поверителност на “Максим Мардар
Студио” ЕООД.
Възможно е “Максим Мардар Студио” ЕООД периодично да променя тези правила. При значителни и неблагоприятни промени, в началото на тези правила и на началната страница на този
сайт “Максим Мардар Студио” ЕООД ще публикува съобщение относно тази промяна. Препоръчваме ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за
такива промени.
Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на
имейл: (photostudiocrop@gmail.com)
Този документ влиза в сила на 17.07.2020 г. и е бил последно обновен на 20.07.2020 г.

