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ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES) 

 

Сайтът на езиков център Хай скул използва „бисквитки“, които са важни за коректната му работа. 
Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на „бисквитки“.  

Какво са „бисквитките“ и защо са необходими?  

„Бисквитата“ е малък текстови файл, който се изтегля на „крайно устройство“ (напр. компютър или 
смартфон), когато потребителят достъпи сайта. Тя позволява на сайта да функционира правилно, 
да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за 
предпочитанията на потребителя или за негови минали действия на сайта за някакъв определен 
период от време, без да се налага да въвежда информацията отново.  

Как ги използваме?  

За да разгледате нашия сайт не се налага да се регистрирате или да предоставите лична 
информация. При зареждане на страницата ни advanceedu.org и при преглед на нейното 
съдържание се използват „бисквитки“, които ни позволяват да следим посещаемостта на нашия 
сайт и така можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него. Тези 
„бисквитки“ не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои 
страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп 
устройство и други анонимни данни. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана 
информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамичните „бисквитки“ на Facebook, Google и 
др. Събраната информация от "бисквитки" обикновено се използва в обобщен вид, което ни дава 
възможност да оптимизираме уебсайта, както и да подобряваме неговата структура, 
функционалност и съдържание. 

Как да управлявате използването на „бисквитки“?  

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, 
който използвате. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия браузър по такъв 
начин, че съществуващите "бисквитки" да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано 
поставянето на "бисквитки". Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е 
възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му 
функционалности. 


