N21mobile Политика за бисквитки
За екипа на Network TwentyOne е от изключително значение да
защитим от посегателства Вас и Вашите данни, които събираме
онлайн (анонимни или други). В тази секция ще научите по какъв
начин използваме бисквитки, защо и по какъв начин това допринася
за подобряването на нашите услуги. Тук ще намерите и информация
как да управялявате видовете бисквитки, които се съхраняват на
Вашето устройство. Това е нашата Политика за бисквитки.
Използвайки нашите уебсайт и приложение (през всякакви
устройства), Вие се съгласявате да сте обвързани с настоящата
Политика за бисквитки в допълнение към останалите приложими
правила и условия.
Ние си запазваме правото да правим промени по Политиката за
бисквитки. Всички промени ще бъдат публикувани тук и влизат в
сила веднага. Продължената Ви употреба на нашия уебсайт ще се
счита за съгласие с направените промени.
Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са файлове, съдържащи малки количества информация,
които се съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате
Уебсайта. Бисквитките след това се изпращат обратно към уебсайта
по произход при всяко последващо посещение, или до друг уебсайт,
който изполва този вид бисквитки. Бисквитките изпълняват
множество полезни функции, като например запаметяване на
Вашите предпочитания и цялостно подобряване на Вашето онлайн
изживяване.

Видове бисквитки
Има два основни вида бисквитки:
Сесийни бисквитки: това са временни бисквитки, които изтичат в
края на сесията на браузъра; това е моментът, в който напуснете
уебсайта. Сесийните бисквитки позволяват на уебсайта да Ви
идентифицира, когато навигирате между страниците по време на
единична сесия на Вашия браузър, и подпомагат по-ефективното
използване на уебсайта. Например, сесийните бисквитки позволяват
на уебсайта да запамети кога даден потребител е добавил стоки във
виртуалната количка за пазаруване.
Постоянни бисквитки: за разлика от сесийните бисквитки,
постоянните бисквитки се съхраняват на Вашето устройство между
сесийте на браузъра до тяхното изтичане или изтриване.
Следователно, те позволяват на Вашия браузър да ви „разпознае”
при последващо посещение на уебсайта, да запомни Вашите
предпочитания и да предложи услугите си спрямо Вас. В допълнение
към сесийните и постоянните бисквитки, е възможно да има и други
видове бисквитки, които се използват от уебсайта, които предоставят
на нас или на трети страни нужната информация. За пълна
информация относно бисквитките, сме съставили следния списък с
бискви, които използваме:
Бисквитки на първа и трети страни: това дали дадена бисквитка е на
първа или трети страни се определя от уебсайта, от който идва
бисквитката. Бисквитките на първа страна са тези, които се използват
от или от името на посещавания уебсайт. Всички останали бисквитки
са на трети страни. Ние изпозлваме както бисквитки на първа страна,
така и на трети страни. Можете да прочетете повече за тях по-долу.

Строго необходими бисквитки: тези бисквитки са необходими за
вашето навигиране в уебсайта, за използването на неговите
функции, както и за осигуряване на необходимата защита на Вашето
онлайн изживяване. Без тези бисквитки, услуги като поръчка на
продукти и управление на Вашия профил не могат да бъдат
предоставяни. Тези бисквитки не събират информация относно Вас
за целите на маркетинга.
Бисквитки за производителност: тези бисквитки събират
информация относно посещението на уебсайта, като например кои
страници се посещават най-често от потребителите и дали те
получават известия за грешки от уеб страници. Тези бисквитки не
събират информация, която идентифицира посетителя, въпреки че
могат да събират информация за IP адрес на устройството, от което
се осъществява достъп до уебсайта. Всякаква информация, събирана
от тези бисквитки, е анонимна и се използва единствено за
подобрение на функционалността на уебсайта, на потребителското
изживяване, както и за оптимизиране на рекламите. Използвайки
нашия уебсайт, Вие се съгласявате, че ние имаме правото да
съхраняваме такива бисквитки на Вашето устройство. Въпреки това
Вие имате правото да забраните употребата им от настройките на
Вашия браузър.
Бисквитки за функционалност: Тези бисквитки позволяват на
уебсайта да запамети Вашите преференции (например Вашето
потребителско име). Те се използват също така с цел определяне на
вида потребител в зависимост от Вашето поведение. Използвайки
тази информация, ние можем да задаваме Вашата начална страница
в зависимост от Вашите предпочитания и клиентски тип при
последващо посещение на уебсайта. Тези бисквитки могат да бъдат

използвани за предоставяне на заявени от Вас услуги, като например
гледане на видеоклип. Информацията, събирана от тези бисквитки е
анонимна (напр. не съдържа Вашите име, адрес, информация за
профил и др.) и не проследява вашата активност по отношение на
други уебсайтове.
Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате, че ние имаме
правото да съхраняваме такива бисквитки на Вашето устройство.
Въпреки това Вие имате правото да забраните употребата им от
настройките на Вашия браузър.
Бисквитки, които използваме
Доставчик на
бисквитки /
наименование
N21mobile.com
ASP.NET_SessionId
jwplayer.com

разни
PayPal.com
разни
PayPalObjects.com
разни

Описание
Това са бисквитки на първа страна и могат
да бъдат определени като строго
необходими.
Това са бисквитки на трета страна,
използвани за предоставяне на стрийминг
съдържание, вкл. аудио и видео,
използвайки JW Player.
Това са бивкитки на трета страна,
използвани за онлайн разпащания чрез
PayPal.
Това са бисквитки на трета страна,
използвани от PayPal.com

Доставчик на
бисквитки /
наименование
Architrade.com
разни

Описание
Това са бисквитки на трета страна,
използвани за онлайн разплащания от
DIBS.

Какво става, ако не съм съгласен с употребата на бисквитки?
Вие имате право да блокирате или да ограничите употребата на
бисквити за всеки уебсайт – включително n21mobile – чрез
настройките на Вашия браузър от което и да е устройство, от което
осъществявате достъп до Интернет.
Внимание
Следва да бъдете информирани, че някои от нашите услуги няма да
функционират правилно, в случай че браузърът Ви не приема
бисквитки. Въпреки това, Вие можете да разрешите тяхната
употреба за определени уебсайтове, като ги маркирате като
„надеждни уебсайтове” чрез настройките на Вашия браузър.
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