
Политика за използване на „бисквитки“ (Cookie Policy) на „ТРАВЕЛ 

МАНИЯ ПЛЮС“ ООД 

Общи положения 

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия 

компютър, когато се посещава уеб-страницата ни (http://www.travelmania.bg/). В случай, 

че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно 

съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява 

повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ 

ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при 

използването ѝ. 

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“ 

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да 

направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това 

може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат 

достъпни за Вас. 

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас 

В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме. 

1. Абсолютно необходими бисквитки 

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите 

услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.: 

- „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители; 

- „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни 

(например съдържание на онлайн формуляр); 

- „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. 

настройки за търсене или настройки за език); 

- „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено 

възпроизвеждане на видео или аудио съдържание. 

 

2. Аналитични „бисквитки” 

Използваме аналитични „бисквитки“, за да регистрираме поведението на 

потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) 

и да оценим статистически тези действия. 

3. Рекламни „бисквитки” 

Ние също използваме „бисквитки“ за рекламни цели. Профилите на поведение на 

потребителите, създадени с помощта на такива "бисквитки" (напр. кликване върху 

рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от 

нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси 

(„реклама, базирана на индивидуалния интерес“). 

 

http://www.travelmania.bg/


4. Рекламни „бисквитки“ на трети страни 

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите 

потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да 

показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на 

интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. 

кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това 

не се ограничава само до нашите онлайн оферти. 

5. „Бисквитки“ при препращане 

Нашите партньори за проследяване на препращания задават „бисквитки“ на компютъра 

Ви („бисквитка при препращане“), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез 

реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си 

след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че 

„бисквитката“ все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на 

реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е 

препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за 

препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за 

определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама 

и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на 

препращанията. 

6. Анализ на уеб пространството 

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за 

да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни 

проучвания. 

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в тази точка. 

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични 

бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите 

или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно 

след събирането им. 

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да 

възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента. 

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват „бисквитки“ за отказ, 

функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна 

за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко 

крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко 

крайно устройство и във всеки използван браузър. 

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски 

профили, като деактивирате използването на бисквитки. 

7. Google Analytics 

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043, USA („Google“). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google 



допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса 

още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая 

записва само съкратени IP адреси. 

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите 

и инсталирате приставка за браузър от следния линк: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои 

или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени 

изрично в нашата политика за упражняване правата на субектите на лични данни. В 

допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени 

относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб 

порталите на Травел Мания Плюс. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

