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ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ 

 

Бисквитките (или cookies) са текстови данни, които се съхраняват в браузъра на 

потребителя и са предназначени за използване от уеб сайтове/уеб страници. 

Използваме бисквитки, за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет 

услуга. Данните, съхранявани от бисквитките, които уебсайтът използва, никога не 

показват лична информация, от която може да се установи самоличността на даден 

субект. 

 

МЕТРО ЕКСПЕРТ (Доставчик) използва бисквитки, за да подобри представянето на 

информацията и функционалността на сайта и да предостави оптимални услуги на 

потребителите.  

Бисквитките се генерират и използват от страна на Доставчика, с изключение на тези, 

генерирани от Google, за целите на Google Analytics.  

 

Бисквитките са:  

 Необходими за правилното функциониране на сайта или за дадена 

функционалност, която потребителят желае да използва. 

 Фунционални - позволяват да предложим допълнителни възможности за 

употреба на този уеб сайт. 

 Съдържат техническа, неперсонифицираща информация за устройството за 

достъп, което използвате (вид и версия на браузъра, операционната система, 

размерите на прозореца, резолюцията на дисплея, поддържаните технологии и 

др.). Тази информация ни позволява да визуализираме качествено и адаптивно 

съдържанието на тази страница. 

 Позволяват използването на услугата "Любими" (“Favourites”), чрез която може 

да запишете любими страници от сайта в личен списък. 

 Позволяват използването на услугата "История" (“History”), чрез която може да 

преглеждате страниците от сайта, които сте посещавали. 

Информацията, получена от функционалните бисквитки, не се споделя с трети 

страни. 

 Временни – поставят се по време на престоя в сайта (сесията). Те се заличават, 

когато сесията е прекратена. 

 Постоянни - остават в устройството на потребителя за определен период или без 

срок на изтичане. 

 Статистически/Проследяващи бисквитки: Тези бисквитки се използват за 

проследяване на страниците, които посещавате в metroexpert.net. 

Информацията, която съхраняваме, не съдържа лични данни. Данните се 

използват за статистически и аналитични цели, които ни позволяват да 

предложим по-добри услуги на нашите потребители. 
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Доставчикът използва Google Analytics за статистически цели. Споделената 

статистическа информация с Google не съдържа лични и/или други 

персонифициращи данни. За повече информация, вижте политиката за 

поверителност на Google.  

 

Условия за ползване  

Ползването на metroexpert.net (преглеждане на страници и кликване върху линкове 

от съдържанието на сайта) от Ваша страна означава съгласие с политиката за 

използване на бисквитки на ДОСТАВЧИКА.  

 

Ако желаете, можете да забраните използването на бисквитки от настройките на 

Вашия уеб браузър, но това може да ограничи някои функции или част от 

съдържанието на metroexpert.net 

 

За повече информация относно бисквитки, можете да посетете 

www.allaboutcookies.org или вижте www.youronlinechoices.eu, който съдържа повече 

информация, свързана с реклама според предпочитанията и онлайн 

поверителността. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

