Хостинг, Лог файлове, „Бисквитки“, Уеб анализ и социални медии
1. Хостинг
Хостингът на страницата се осъществява посредством използването на услугите на
СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД, ЕИК 131449987, с адрес България, гр. София, р-н Изгрев,
Д-р Г. М. Димитров, 36. Като доставчик на такива услуги същото дружество е посочило
изрично в политиката си за поверителност, публикувана на следната интернет страница
https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php каква информация,
получавана през съдържанието на интернет страниците, хоствани от нея, ще обработва
и ще споделя на трети лица, без да изисква съгласие на адресата на личните данни.
Споделянето на такава информация се налага, когато предоставянето й е необходимо за
да се съобрази с изискванията на закона или на съдебен процес, да защитят права или
собственост на сайта или неговите посетители, да се идентифицират индивиди, които
нарушават закона или правата на трети лица и да сътрудничи на разследване за
евентуални незаконни дейности. Предвид това когато потребителите на всяка една от
двете интернет страници споделят лични данни, ще се приема, че са предоставили
съгласието си за разкриването им за посочените по-горе цели.
Допълнителна сигурност посредством използването на SSL сертификат.
SSL е съкращение от английското Secure Socket Layer и представлява допълнителна
защита от криптографски характер, която обезпечава по-висока сигурност на връзката
между Вашия клиентски браузър и уеб сървъра, на който е разположен нашият сайт.
При установяване на интернет връзка, данните, които се предават, са в ĸoдиpaн вид,
което затруднява разкриването на съдържанието им /в това число – споделяните лични
данни, информация, която може да доведе до индивидуализиране на потребителя,
банкова информация и т.н./
2. Лог Файлове
При всяко използване на интернет, използвания от Вас браузър предава определена
информация, която Дружеството съхранява в лог файлове. Тази информация се пази за
кратко време, за да се идентифицират смущенията и от съображения за сигурност. Лог
файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато
съответният инцидент (опит за нарушаване или нарушаване на сигурността на данните)
не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на
разследващите органи. Лог файловете се използват и за целите на анализа (без или с
непълен IP адрес).
В лог файловете се съхранява по-специално следната информация:






IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, използвано за
достъп до интернет страницата на Дружеството;
име на заредените файлове или информация;
дата и час, както и продължителност на престоя в сайта;
количество прехвърлени данни;
операционна система и информация за използвания интернет браузър,
включително за инсталираните добавки (напр. Flash Player).

3. "Бисквитки"
"Бисквитките" са малки текстови файлове, които се записват на използвания от Вас
компютър, когато посещавате дадена интернет страница. В случай че имате достъп до
тази интернет страница в друг момент, браузърът изпраща обратно съдържанието на
"бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното
идентифициране на крайното устройство.
Когато посещавате интернет страницата на Дружеството, Вие сте запитвани в
изскачаща лента за "бисквитки" (cookie layer pop up) дали желаете да разреши
"бисквитките", които са активирани за страницата, или желаете да ги деактивирате в
настройките.
В случай че "бисквитките" се блокират, в браузъра се записва една "бисквитка за отказ"
(opt out cookie). Тази "бисквитка" служи само за целите на активиране на Вашето
възражение. Деактивирането на "бисквитките" може да забрани отделни функции на
интернет страниците на Дружеството и да влоши работата на страницата.
Дружеството използва следните бисквитки:



Бисквитки, които съхраняват определени настройки на интернет страницата;
Бисквитки, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено
възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Бисквитките се използват в рамките на конкретни сесии и за целите на
персонализирано насочване на реклами за извършваната от Дружеството търговска
дейност.
4. Уеб анализ
Дружеството събира статистическа информация за използването на интернет
страницата, за да направи страницата по-достъпна за потребителите си, както и
нуждите на пазарни проучвания. Потребителските профили, създадени от тези
инструменти с помощта на аналитични "бисквитки" или чрез оценка на лог файловете,
съдържат следните данни с оглед статистически и рекламни цели на Дружеството –
броя на посетителите на интернет страницата, държавата и населеното място, откъдето
влизат в сайта, възраст, пол и интереси на потребителите, вида на устройството и
браузъра, от които се влиза на сайта, сесии на интернет страницата и тяхната
продължителност.
Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните
данни според указанията на Дружеството, а не за собствени цели.
Доставчик на такъв инструмент е Google Analytics и Google AdWords.

Google Analytics и Google AdWords се предлагат от Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Дружеството ползва Google
Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP
адресите.
Вие може да възразите срещу събирането и обработването на данните си като изтеглите
и инсталирате приставка за браузър от следния линк:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Събираната информация от личен характер не се използва за целите на извършване на
профилиране на потребителите.
5. Приставки за социални мрежи
Дружеството използва и т.нар. социални приставки от различни социални мрежи.
Когато се използват приставките, интернет браузърът, използван от Вас, установява
директна връзка със сървърите на съответните социални мрежи. По този начин
съответният доставчик получава информация, че интернет браузърът Ви е осъществил
достъп до съответната страница в социалните мрежи, дори ако нямате потребителски
профил при този доставчик или в момента не сте влезли във Вашия профил. В този
случай лог файловете (включително и IP адресът) се предават директно от интернет
браузъра до сървър на съответния доставчик и съответно се съхраняват там.
Доставчикът или неговият сървър могат да се намират извън ЕС или ЕИП.
Приставките са самостоятелни разширения от доставчиците на социални мрежи,
поради което Дружеството не може да влияе върху обхвата на данните, събирани и
съхранявани от тях. Отделно посредством страницата на Дружеството във „Facebook“
се събират и обработват следните лични данни на потребители на „Facebook“ – пол,
възраст и местоположение. Данните се събират и обработват по силата на договорени
условия с „Facebook“, като същите данни се използват от Дружеството единствено за
целите на маркетинг и реклама, без да се предават на трети страни. Целта и обхватът на
събирането, продължителността на обработването и използването на данните от
социалната мрежа, както и Вашите права могат да бъдат намерени в политиката за
защита на личните данни на съответната социална мрежа.
6. Външни връзки
Интернет страницата на Дружеството може да съдържа връзки към страници на трети
страни. Ако кликнете върху връзката, Дружеството няма инструменти за влияние върху
обработването на данните, изпратени от Вас към третата страна, поради което
Дружеството не поема отговорност за обработването на такива лични данни от трети
страни.

