
1

Настоящата Политика за използване на бисквитки цели да Ви запознае с 
особеностите и целесъобразността на използването на бисквитки в сайта 
https://www.mydnamatch.eu

Бисквитката (“cookie”) е файл, съдържащ ограничен набор от текстова ин-
формация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на 
Вашето устройство временно, докато трае посещението Ви, или за по-дълъг 
период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да Ви 
разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят 
определена информация, свързана с Вашите предпочитания и се използват от 
повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникал-
на за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието 
включва наименованието на домейна, от която идва.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или “сесийни” бисквитки. По-
стоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно 
устройство за дълъг период от време, определен от параметрите на бисквит-
ката или докато не се изтрият ръчно от потребителя. Сесийните бисквитки 
се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но из-
чезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраня-
ват за постоянно на Вашето устройство. 

“Май Диеней Мач” ООД подчертава, че някои функции или услуги на сайта може 
да не функционират правилно без бисквитки. Бисквитките запазват предпочи-
танията на потребителя и друга информация, но не могат да четат данни от 
твърдия диск или от бисквитки, създадени от други сайтове.

Сайтът www.mydnamatch.eu използва бисквитки според тяхното предназначение:

• за функционирането на сайта;
• за анализ на поведението на посетителите на сайта;
• за реклама;

MYDNAMATCH.EU 
ИЗПОЛЗВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ БИСКВИТКИ

Тези бисквитки са задължителни за нормалната работа на уеб сайта и не мо-
гат да бъдат изключвани. Обикновено се използват, за да поддържат персонал-
ните Ви настройки на сайта. Можете да настройте браузъра, който използ-
вате да блокира или да Ви съобщава за тези бисквитки, но това ще попречи на 
функционалността на сайта.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
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СЕСИЙНИ БИСКВИТКИ

Тези бисквитки правят Вашето потребителско изживяване по-приятно. Те слу-
жат например, за да Ви позволим да се движите между отделните страници на 
нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате; за да Ви разпознаваме, 
когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Бъдете сигур-
ни, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат 
риска от вируси.

БИСКВИТКИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНОСТТА

Google Analytics

Чрез тях се събира статистическа информация относно трафика на сайта, 
включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделни-
те страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и 
момента на излизане от сайта. Това ни позволява да проследим успеваемостта 
на нашия сайт, както и ефективността. Анализирайки данните, достигаме до 
решения за подобряване на потребителското преживяване на сайта.

За отказ вижте https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

БИСКВИТКИ ЗА РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

Facebook tracker (Pixel)
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Google AdWords
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/ads

Тези бисквитки правят възможно персонализирането на рекламните послания 
на сайта, както и измерването ефективността на рекламите и промоционал-
ните кампании. Те често се поставят от външни рекламни мрежи при предва-
рително утвърдени условия. Рекламните бисквитки служат за съобразяването 
на реклами и маркетингови кампании с Вашите предпочитания. Те спомагат да 
виждате само послания, които наистина ви интересуват, както и да не попа-
дате на една и съща реклама всеки път, когато посетите сайта ни. 
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ЗАБРАНА НА БИСКВИТКИ

Бисквитките сами по себе си не изискват лични данни, като дори не иденти-
фицират личността на интернет потребителите. Само за да улеснят някои 
функции на потребителя или да му предоставят усещане, което е пригодено за 
неговите предпочитания. 

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия 
интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране 
файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забра-
нени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за 
файловете на бисквитки можете да намерите на: Chrome; Firefox; Internet Explorer; 
Android; Iphone и Ipad


