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Бисквитки 

ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ 

1. Обхват  

В случаите, когато Романтик Холидейз използва бисквитки, за да събира информация от 

потребителите на уебсайта си, се прилага тази политика. 

 

2. Отговорности  

1. Отговорникът по защита на данните е длъжен да гарантира, че тази политика се предоставя на 

субектите на данни, преди Романтик Холидейз да започне да обработва личните им данни. 

2. Всички Служители на Романтик Холидейз, които взаимодействат със субектите на данни, са 

длъжни да гарантират, че тази политика е предоставена на вниманието на субектите на данни и че 

тяхното съгласие за обработката на данните им е получено. 

 

3. Обявление на политиката на сайта на Романтик Холидейз: 

Кои сме ние?  

“Романтик Холидейз” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Плевен, ул. „Антим I“, № 22, ет. 

1, ЕИК: 114537449,, е лицензиран туроператор с регистрационен номер 04428, специализиран в 

организирането на пътувания в страната и в чужбина. В дружеството работи висококвалифициран 

екип от специалисти с дългогодишен опит в областта на туризма. 

 

Можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните директно тук: 

• (е-mail) dneykova@abv.bg 

• (Тел) 0879346466 

 

Политика за употреба на бисквитки 

Настоящата Политика за употреба на бисквитки цели да Ви запознае с особеностите и 

целесъобразността на използването на бисквитки в сайта. www.romanticholidays.net 

 

Бисквитката („cookie“) е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, 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 уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. 

Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва. 

 

„Романтик Холидейз” подчертава, че някои функции или услуги на сайта може да не функционират 

правилно без бисквитки. Бисквитките запазват предпочитанията на потребителя и друга информация, 

но не могат да четат данни от твърдия диск или от бисквитки, създадени от други сайтове. 

 

Сайтът www.romanticholidays.net използва следните видове бисквитки според тяхното 

предназначение: 

 

БИСКВИТКИ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНОСТТА НА САЙТА 

Чрез тях се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя 

посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на 

разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Това ни позволява да 

проследим успеваемостта на нашиият сайт, както и ефективността на сайта ни. Анализирайки 

данните, достигаме до решения за подобряване на потребителското преживяване на сайта. 
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ПРЕДПОЧИТАНИ НАСТРОЙКИ 

Това са бисквитките за запазване на информация относно избор на езикова версия, местоположение и 

настройки на дисплея според вида на устройството, от което достъпвате уеб сайта. Целта е да не се 

налага отново избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно 

посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство посещение на 

сайта. 

 

ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ 

Тази категория бисквитки съхранява информация за направените от Вас решения като потребител. Те 

включват запазване на стойности при попълване на анкети и история на Вашите предпочитания и 

заявки спрямо предлаганите от нас продукти и услуги. Така се избягва необходимостта от повторно 

въвеждане на данни и селекции с цел Ваше улеснение. 

 

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ 

Тези бисквитки правят възможно персонализирането на рекламните послания на сайта, както и 

измерването ефективността на рекламите и промоционалните кампании. Те често се поставят от 

външни рекламни мрежи при предварително утвърдени условия. Рекламните бисквитки служат за 

съобразяването на реклами и маркетингови кампании с Вашите предпочитания. Те спомагат за това, 

да виждате само послания, които наистина ви интересуват, както и да не попадате на една и съща 

реклама всеки път, когато посетите сайта ни. 

 

ОТ ТРЕТИ СТРАНИ: 

Facebook.com (Pixel) – Използва се от Facebook, за да достави поредица от рекламни продукти в 

реално време от рекламодатели от трети страни. 

Google.com (Analytics) – Използва се, за да изпраща данни до Google Analytics относно 

потребителското устройство и поведение. 

 

КАК ДА КОНТРОЛИРАТЕ БИСКВИТКИТЕ: 

Бисквитките могат да бъдат ограничени чрез настройките на Вашия браузър. Ето линкове за 

различните видове браузъри как може да стане това: 

Cookie settings in Internet Explorer 

Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Chrome 

Cookie settings in Safari 

 

Можете също така да си настроите какви реклами да получавате, които се генерират в зависимост от 

информацията събрана от проследяващите бисквитки: 

 

Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Декларация за поверителност на данните 

 

Прочетете повече за това как и защо използваме Вашите данни тук. 

http://www.support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://www.support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://www.support.apple.com/?path=Safari/3.0/en/9277.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.romanticholidays.eu/img/upl/files/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf

