
Политика за бисквитките (cookies) на 
Групата Сен-Гобен (Saint-Gobain)  

 
 

Тясно свързани с предоставянето на съдържание в сайтовете са използваните от тях "бисквитки", 

но могат да бъдат използвани и други технологии със сходни характеристики или идентични 

видове "бисквитки". Информацията, предоставена по-долу, е по отношение на "бисквитките", 

както и за други подобни технологии, използвани в нашите сайтове.  

"Бисквитките" (т.нар. "Cookies") са компютърни данни, текстови файлове, малки файлове, 

съхранявани в компютъра, в мобилните устройства или в друго оборудване на потребителя, 

предоставящо достъп до интернет. Бисквитката се инсталира, като се използва сървърът на 

браузъра (напр. Internet Explorer, Chrome) и е безвредна (не съдържа софтуер, вируси или 

шпионски софтуер и няма достъп до информация на твърдия диск на потребителя). Само 

сървърът, който е изпратил "бисквитката", има достъп до нея отново, когато даден потребител се 

върне към сайта, свързан със съответния сървър, а самите "бисквитки" не изискват лична 

информация.    

Бисквитките се използват за:  

a) съставяне на съдържанието на сайтовете според предпочитанията на потребителя и за 

оптимизиране на използването на интернет, например, да се показва адаптирана към функциите 

на устройството ви информация;  

б) създаването на статистически данни, което ни помага да анализираме начина, по който 

потребителите взаимодействат с услугата / информацията;  

в) предоставяне на потребителите на рекламно съдържание, адаптирано към техните интереси, 

включително чрез ремаркетинг.  

г) поддържането на интернет сесията по начин, по който потребителят да избегне непрестанното 

въвеждане на потребителско име и парола при посещението на всяка страница на сайта.   

Повечето уеб браузъри позволяват по подразбиране съхранението на "бисквитките" в крайното 

оборудване на потребителя. Потребителите на нашите услуги могат да правят промени и 

настройки, свързани с "бисквитките", по всяко време. Тези настройки могат да бъдат променени 

така, че да блокират автоматичното управление на бисквитките от конфигурацията на браузъра Ви 

или да бъдете информирани за тях всеки път, когато сърфирате в интернет.  

Повече информация за възможностите и начините за обработка на "бисквитките" можете да 

намерите в настройките на софтуера (уеб браузър). Липсата на промени в настройките на 

бисквитките означава, че те ще бъдат въведени в крайното устройство на потребителя и така ще 

запазим информацията за устройството и достъпа на крайния потребител до тази информация.   

Деактивирането на "бисквитките" може да възпрепятства използването на определени услуги, 

предоставени от нашите сайтове, поради необходимост от удостоверяване. Деактивирането на 



приемането на "бисквитките" няма да Ви засегне, но ще намали възможността Ви за четене или 

гледане на съдържание.  

Бисквитките могат да бъдат включени в крайното устройство на сайта и да се използват в 

сътрудничество с рекламодатели, изследователски компании и доставчици на мултимедийни 

приложения.  

Използване на "бисквитките"  

Когато посещавате уеб страница на нашата компания, "бисквитките" могат автоматично да се 

инсталират и временно да се съхраняват в компютъра Ви или в паметта на твърдия диск с цел да 

се улесни навигацията Ви в нашия сайт. Бисквитките не ни позволяват да Ви идентифицираме – те 

се използват за записване на информация за посетените от Вас страници в нашия уеб сайт, датата 

и часа на Вашето посещение и т.н.  

 

Списък на „бисквитките“, използвани от  http://perfektenprozorec.bg/, и тяхната цел:   

_GA (Google Analytics cookie): инструмент за уеб анализ на посетителите  

_GAT (Google Analytics cookie): инструмент за уеб анализ на посетителите  

HAS_JS (Application cookie): технически файл тип "бисквитка", използван за правилното 

функциониране на сайта  

COOKIE_AGREED (Application cookie): технически файл тип "бисквитка", използван за получаване на 

предупредителни съобщения  

SESSION (Application cookie): технически файл тип "бисквитка", използван за осигуряване на 

правилната работа на сайта, след като влезете  

Общи настройки на "бисквитките"  

Можете да използвате настройките на браузъра си, за да управлявате "бисквитките", зададени на 

Вашия компютър или мобилен телефон:  

Internet Explorer™ (Интернет Експлорър)  

Chrome™ (Гугъл Хром)  

Firefox™ (Файърфокс)  

Opera™ (Опера)  

Safari™ (Сафари)  

Можете да деактивирате "бисквитките" в браузъра си. Това действие ще доведе до 
деактивирането на всички "бисквитки", използвани от браузъра Ви, включително и на тези от 
други уебсайтове, което може да доведе до промяна или загуба на някои настройки или 
информация. Деактивирането на бисквитките може да измени сърфирането Ви в Сайта ни или да 
го затрудни.  
    

 

https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro
https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
http://help.apple.com/safari/mac/9.0/?lang=ro#/sfri11471

