Политика за „Бисквитки“

Уеб сайтът www.ourhomebulgaria.com събира и съхранява „бисквитки“. Това са малки
текстови файлове, които се запазват на устройството на потребителя при посещение на
сайта за определен период от време. Сами по себе си, те не изискват информация от
личен характер, за да могат да бъдат използвани, и най-често не идентифицират
личността на интернет потребителите. „Бисквитките“ събират информация за начина на
използването на сайта, с цел подобряване на неговата ефективност, и дават възможност
за други функционалности, без да се извършва персонализация на конкретен потребител.
Настоящата политика за поверителност обяснява нашите принципи, когато става въпрос
за събирането, обработката и съхранението на Вашата информация. Тези правила
конкретно обясняват как ние от Фондация „Нашият Дом е България“ и потребителите на
нашия уеб сайт разполагаме с „бисквитките“, както и с опциите, с които може да ги
контролирате.

Какво представляват „бисквитките“?
„Бисквитките“ са малки части от данни, съхранявани в текстови файлове, които се
съхраняват на вашия компютър или на друго устройство, когато уеб сайтът се зарежда
във Вашия браузър. Те са широко използвани, за да „запомнят“ Вас и Вашите
предпочитания - за едно посещение (чрез „сесийни бисквитки“) или за многократни
повторни посещения (използвайки „постоянни бисквитки“). Те осигуряват
последователно и ефективно преживяване за посетителите и изпълняват основни
функции, като позволяват на потребителите да се регистрират и да остават в своя профил.

Какви „Бисквитки“ използваме?
Абсолютно необходими
Тези „бисквитки“ са необходими, за да функционира нашият уеб сайт, и не могат да
бъдат изключени от нашите системи. Обикновено те се задават само в отговор на
действията, направени от Вас, които представляват заявка за услуги, примерно задаване
на Вашите предпочитания за поверителност, влизане в системата или попълване на
формуляри. Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви предупреждава за
тези „бисквитки“, но някои части от страницата ни няма да работят. Тези „бисквитки“
не съхраняват никаква лична информация.
Някои „бисквитки“ се задават само за регистрирани посетители, докато други са
зададени за всички посетители и те са отбелязани съответно по-долу в таблицата. Когато
„бисквитката“ се отнася само до конкретни поддомейни, те се включват в съответния
хедър.
„Бисквитки“ за Функционалност

Тези „бисквитки“ се използват за съхраняване на предпочитанията, зададени от
потребители, като име, език и местоположение.
„Бисквитки“ за Ефективност
„Бисквитките“ за ефективност събират информация за това как потребителите
взаимодействат с нашия уеб сайт. Тези данни се използват само за подобряване на
функционирането на уеб сайта.
„Бисквитки“ за Проследяване
Те се задават от доверени мрежи на трети страни (например Google Analytics), за да
проследяват подробности като броя на уникалните посетители и показванията на
страници, за да се подобри практическата работа на потребителите.
Бисквитки в социалните медии
Събират информация за използването на Социалните медии, за да създадат
потребителския Ви профил. „Бисквитки“, използвани от социалните мрежи Facebook и
Instagram: (чрез използване на бутони за споделяне) - datr (536 days), fr (89 days), lu (536
days). Ние нямаме пряк контрол над информацията, която се събира от тези „бисквитки“.

Използвани „бисквитки“:

Контролиране на „бисквитките“
Посетителите може да пожелаят да ограничат използването на „бисквитки“ или напълно
да ги деактивират. Повечето браузъри предлагат начини да контролирате поведението на
„бисквитките“, като например продължителността на съхранението им - чрез вградена
функционалност или чрез използване на приставки от трети страни.
За да научите повече за това как да управлявате и изтривате „бисквитките“, можете да
посетите aboutcookies.org. За повече подробности относно рекламните „бисквитки“ и как
да ги управлявате, можете да посетите youronlinechoices.eu (базирано в ЕС) или
aboutads.info (базирано в САЩ).
Някои специални програми за отказ от използване на „бисквитки“ можете да видите тук:
Quantcast - https://www.quantcast.com/opt-out/
Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Важно е да имате предвид, че ограничаването или деактивирането на използването на
„бисквитки“ може да ограничи функционалността на уеб сайтовете или да им попречи
да работят правилно.

„Бисквитки“, които използваме в Google Analytics
Google Analytics е инструмент, който ни помага да измерваме как потребителите
взаимодействат със съдържанието на нашия уеб сайт. Когато потребителят сърфира в
уеб страницата, Google Analytics предоставя на собственика на уеб страницата JavaScript
тагове (библиотеки), в които се записва информация за страницата, която потребителят
е видял, например URL адреса на страницата. Библиотеките на JavaScript на Google
Analytics използват HTTP „бисквитки“, за да „запомнят“ как е взаимодействал
потребителят с предишни страници. Google Analytics поддържа три библиотеки на
JavaScript за измерване на използването на уеб сайтове: gtag.js, analytics.js и ga.js.
Следващите раздели описват начина, по който всяка от тях използва „бисквитките“.

urchin.js
Google Аnalytics осигурява на JavaScript библиотека за измервания, наречена urchin.js.
Когато по-нова библиотека ga.js стартира, разработчиците се насърчават да преминат
към новата библиотека. За уеб сайтове, които не са завършили смяната към по-новата
библиотека, urchin.js определя „бисквитките“ идентично с това, което е зададено в ga.js.
За повече подробности, прочетете раздела за ползване на „бисквитките“ ga.js по-горе.

