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ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES) НА „ЕВРОБЕТ“ ООД
Сайтът eurobet.bg използва бисквитки, за да предоставя по-добра и персонализирана
услуга на клиентите.
Тази Политика за Бисквитки обяснява какво са бисквитки, как те се използват на Сайта
Eurobet.bg и как да регулирате тяхното използване.

Какво представляват Бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малко информация, които се
изпращат и се съхраняват във Вашия компютър, мобилен апарат или друг метод за
достъп до сайта. След това бисквитките се изпращат обратно в началния сайт при
всяко посещение в него или към друг сайт, който разпознава това куки. Бисквитките са
полезни, тъй като позволяват на един сайт да разпознава компютъра на клиента.
Може да намерите повече информация за бисквитки на адрес www.allaboutcookies.org.

Използване на Бисквитки на Сайта
Бисквитките се използват на сайта по различни причини. Те включват, но не са
ограничени до, следното:
Функционалност - тези бисквитки съхраняват информация, която позволява
запомнянето на предпочитания, например език, коефициенти и настройки. Те се
използват и в интерес на потребителите, като например предотвратяват показването
два пъти на едно и също съобщение.
Защита от Измама - тези бисквитки съхраняват информация, която позволява
прекратяване на злоупотреба при използване на Сайта.
Проследяване - тези бисквитки позволяват съхраняване на информация относно това
как клиентът е попаднал на нашата страница. Ние трябва да знаем това, за да може да
уреждаме взаимоотношенията си с нашите Партньори.
Анализ - тези бисквитки позволяват разпознаването и преброяването на
потребителите, а също и проследяването на модела, който тези потребители
използват, за да разглеждат нашия Сайт. Това ни помага да подобрим работата на
Сайта, като например, улесним потребителите да открият лесно това, което търсят,
или им предоставим рекламите и информацията, от която се нуждаят, като в същото
време проследяваме ефективността на тези реклами и информация.
Ако в Сайта има препратки към сайтове на трети лица, важно е да помните, че тези
сайтове ще имат свои бисквитки и политики, които ще регулират предоставената от
Вас информация. Ако използвате сайт на трети лица, моля прочетете и техните
политики за бисквитки преди да използвате такива сайтове.
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Как да управлявате бисквитките?
Вие можете да контролирате и/или да изтривате бисквитките, в зависимост от вашето
желание.
Може да изтриете всички инсталирани на Вашия компютър бисквитки, както и да
настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия
компютър.
В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките
на някои предпочитания всеки път, когато посещавате Eurobet.bg, а някои от услугите и
функциите на Сайта ни е възможно да не работят.
Как да изтриете всички бисквитки от даден браузър (показана е информация за найпопулярните браузъри):

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg

Firefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookiefiles-in-internet-explorer

Safari за компютър: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=bg_BG

Safari за таблет и телефон: https://support.apple.com/bg-bg/HT201265

Промени в нашата политика за бисквитки
Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политиката за бисквитки и
поради това препоръчваме да преглеждате периодично съдържанието и. Всички
бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани в Сайта
Eurobet.bg, от който момент промените ще се считат за влезли в сила, освен ако не е
упоменато друго.

Настоящата политика е актуална към дата 25.05.2018 г.
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Въпроси и обратна връзка
Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари
поверителността на адрес: office@eurobet.bg

относно

бисквитките

или

