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Използваме Cookies, за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет услуга.
Данните, съхранявани от Cookies, които уебсайтът използва, никога не показват лична
информация, от която може да се установи самоличността на даден субект.
„Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард
диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от
уебсайтовете, които посещавате. Cookies също правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна
и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език),
като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (firstparty cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie).
Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера
на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта.
При определени случаи ние директно искаме вашето съгласие сайтът да използва Cookies
посредством наше Cookies съобщение. В зависимост от функцията и целта, за която се ползват,
обикновено Cookies, които уебсайтът използва, се разделят на следните категории:
• Задължителни Cookies, които ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да използвате
основните му функции. Тези Cookies обикновено се инсталират в отговор на ваши действия,
които представляват заявка за услуги. Тези Cookies са задължителни за ползването на нашия
уебсайт.
• Cookies за функционалност се използват, за да ви разпознаем следващия път, когато
посетите нашия уебсайт, за да ви предложим подобрени и по-персонализирани функции, като
например запомняне на вашите предпочитания. Тези Cookies събират анонимна информация
и не могат да проследят действията ви на други уебсайтове. Валидността на тези Cookies е не
повече от 2 години.
• Cookies за аналитичност и ефективност ни позволяват да установим броя на
потребителите и да събираме информация как се използва уебсайтът (например кои страници
най-често използва даден потребител и дали получава съобщения за грешка на някоя
страница). Това ни помага да подобрим работата на нашия уебсайт, като например да
осигурим по-лесен начин за намиране на това, което търсите. Валидността на тези Cookies е
не повече от 2 години.
Моля да имате предвид, че използваме услугите на трети страни, за да научим как използвате
нашия уебсайт, с цел да оптимизираме работата ви. Тези трети страни (включително
например, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като анализ на интернет трафика)
може също да използват cookies, върху които ние нямаме контрол. Вие можете да оттеглите
вашето съгласие по отношение използването на Cookies по всяко време. За да направите това,
моля вижте условията по-долу. Ако искате да изтриете Cookies, които се съхраняват на вашето
устройство и да конфигурирате браузъра си да отказва Cookies, можете да го направите от

настройките за предпочитания на вашия интернет браузър. Обичайно настройките, свързани
с Cookies, се намират в следните менюта: "Options", "Tools" или "Preferences" на браузъра,
който използвате за достъп до интернет. В зависимост от браузъра, Cookies могат да се
деактивират по различен начин. За повече информация, можете да посетите уебсайта на
вашия браузър.

Cookies, които използваме на уебсайта
Google AdWords
Нашият уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване
предоставена от Google, Inc. С тази услуга рекламната дейност на mobivil.com се свързва с
рекламната мрежа Adwords посредством бисквитки. mobivil.com не идентифицира и не
събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от
показване на реклама чрез Google AdWords тук.

Google Analytics
Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за анализ на интернет трафика,
предоставена от Google. Google Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови
файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на
уебсайта от вас. Информацията, събрана от cookie, свързана с вашето ползване на уебсайта
(включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхранена от Google (на сървъри в САЩ).
Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира
данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с
отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля
тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези
трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP
адрес с други данни, които се съхраняват от Google.
Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на
възможността ви за посещаване на нашия уебсайт.
Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да
контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на
https://policies.google.com/privacy/partners.
С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате „add-in“ на вашия
браузър (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Деактивиране на бисквитки
Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате
запазените на вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки
занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да
откриете на http://www.aboutcookies.org/ (на английски език).
Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи
уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на части от него.

Данни за контакт с администратор на лични данни
Джи Пи Ес България АД, с ЕИК: 121707332
Със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 64, сграда
В3, вх. 3, ет. 2
Тел. за контакт: 0700 20 789
Имейл: marketing@gps.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните
Ангелина Тодорова
Адрес за контакт: гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 64, сграда В3, вх. 3, ет. 2
Тел. за контакт: 0700 20 789
Имейл: privacy@gps.bg

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА
Всички бъдещи промени в нашата “Политика за бисквитките” ще бъдат публикувани на тази
страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти,
за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато
друго. Всички бисквитки, които се ползват на този уеб сайт се заличават/изтриват автоматично
след определен период от време. Този период варира до 2 години според предназначението
на конкретната „бисквитка“.

