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Редакция

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
В сила от 25.05.2018 год.

С цел предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт и нашите
продукти, „ХАЙ УЕЙ ДЖОБС” ООД има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на
информация за използването им от Вас. Това става с помощта на т.нар. бисквитки. Те са малки
текстови файлове, съдържащи малки количества информация и се съхраняват на вашия компютър
или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки
обратно към нашия уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае и
съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на
активността). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически
цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите продукти).
Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с
определено лице. Срокът за съхранение на бисквитките е 5 години съгласно международните
стандарти NAI, с които можете да се запознаете на https://www.networkadvertising.org/. По-подробна
информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете
на https://www.aboutcookies.org/.
Посещавайки нашия сайт и регистрирайки се за ползване на нашите продукти, Вие приемате
използването на бисквитки по начина, описан в настоящите Условия за използване на бисквитки.
Независимо от това, Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини.
Имайте предвид обаче, че премахването или блокирането на бисквитките може да повлияе на
използването на нашия уебсайт и нашите продукти, като ограничи достъпа ви до определени
функционалности или части от него.
Видове бисквитки, които използваме:


Необходими бисквитки

Тези бисквитки правят възможна коректната работа на нашия уебсайт и нашите продукти, тъй като
Ви дават възможност да разглеждате информацията в тях и да използвате техните функции.
Например, благодарение на тях Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език и др.


Функционални бисквитки

Тези бисквитки ни позволяват да съобразим работата на нашия сайт и на нашите продукти с
предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да използвате тяхната пълна
функционалност, да гледате видеата в него и др. подобни. Тази информация е изцяло анонимна,
използва се за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време.


Аналитични бисквитки

Ние използваме аналитични инструменти, които ни дават възможност да разберем каква е
посещаемостта на нашия сайт, лесно ли работят нашите потребители с него и какво ги интересува
от неговото съдържание. Събраната чрез тези бисквитки информация се използва изключително и

само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на
потребителите. Ние не получаваме никаква информация за Вашите лични данни. Тези бисквитки ни
показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или
десктоп устройство и други анонимни данни. Аналитичните инструменти се предоставят от Google
Analytics и Adobe Analytics и събраната информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е
друга информация, съхранявана от Google и Adobe.


Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а съдържат само информация за това как сте
използвали нашия сайт. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да Ви
показват само информация, която е релевантна за Вас. Например, такива са бисквитките на
Facebook, Google и др.
Управление на бисквитките
Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини, използвайки Вашия
браузър. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки, предпочитанията, които сте съхранили
също ще бъдат изтрити. За повече информация как да промените настройките на вашия браузър, за
да блокирате или филтрирате бисквитки,
посетете https://www.aboutcookies.orgили http://www.cookiecentral.com.
Ние използваме следните доставчици на услуги и можете да научите повече за техните политики за
защита на личните данни и как да се откажете от техните бисквитки, като посетите техните сайтове:


Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html



Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

„ХАЙ УЕЙ ДЖОБС” ООД може по своя преценка да променя и допълва настоящите Условия за
използване на бисквитки по всяко време. В случай на изменение на тези Условия, ние ще посочим
датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след
датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

