Политика за „бисквитки“
Използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация,
които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство
(компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате
различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е
да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на
Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като
например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да
улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за
това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.
Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на
ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на
информация за потребителското поведение. При този процес не се
съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да
Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази
информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната
информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел
анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да
подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и
ползваното съдържание.
Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?
Тук са описани “бисквитките”, които използва Wordpress :
https://wordpress.org/about/privacy/cookies/ Същите са описани и по-надолу в
документа.
За да анализираме използването на страницата, комуникацията със
страницата и маршрутите за сърфиране, избрани чрез нашите сайтове ние
използваме специализиран софтуер, като например Google Analytics. Тези
анализи са познати като 'уебсайт метрика' или ‘уеб анализ”. Тук са описани
„бисквитките“, които използва GoogleAnalytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-u
sage
Cookie notice plugin (cookie_notice_accepted, stored for 1 month) е „бисквитка”,
чиято функция е елегантно да информира Потребителя, че Сайтът използва
„бисквитки” съгласно политиката на Европейския съюз за защита на
личните данни.

На този сайта: h
 ttps://www.cookiebot.com/en/cookie-checker/ може да
бъде получена допълнително информация по отношение на това как
WORDPRESS прилага политиката за защита на личните данни GDPR

Видове „бисквитки“
Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват
информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер.
Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или
услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как
сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират
информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато
напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
Постоянни "бисквитки"
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за
сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте
достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте
избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването
на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на
Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме
съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според
конкретното им предназначение.
"Бисквитки" на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено
съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter,
Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването
на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на
Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези
„бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме
контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви
съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на
уебсайтовете на съответните трети страни.
Бисквитки на сайта:

wordpress.org
Cookie

Duration

Purpose

Logged
-in
Users
Only?

devicePixelRatio

Browser default
(1 year)
wordpress_test_co Session
okie
__utma
2 years

Used to make the site responsive to No
the visitor’s screen size.
Tests that the browser accepts
No
cookies.
Google Analytics - Used to
No
distinguish users and sessions. The
cookie is created when the javascript
library executes and no existing
__utma cookies exists. The cookie is
updated every time data is sent to
Google Analytics.
__utmb
30 minutes
Google Analytics - Used to
No
determine new sessions/visits. The
cookie is created when the javascript
library executes and no existing
__utmb cookies exists. The cookie is
updated every time data is sent to
Google Analytics.
__utmc
Session
Google Analytics - Set for
No
interoperability with urchin.js.
Historically, this cookie operated in
conjunction with the __utmb cookie
to determine whether the user was
in a new session/visit.
__utmt
10 minutes
Google Analytics - Used to throttle No
request rate.
__utmz
6 months
Google Analytics - Stores the traffic No
source or campaign that explains
how the user reached your site. The
cookie is created when the javascript
library executes and is updated
every time data is sent to Google
Analytics.
wp-settings-{user_ 1 year
Used to persist a user’s wp-admin
Yes
id}
configuration.
wporg_logged_in 14 days if you
Used to check whether the current Yes
wporg_sec
select
visitor is a logged-in WordPress.org
“Remember Me” user.
when logging in.
Otherwise,
Session.
make.wordpress.org
Cookie

Duration Purpose

Logged-in
Users Only?
No

welcome-{blo Perman Used to record if you’ve chosen to hide the
g_id}
ent
“Welcome” message at the top of the
corresponding blog.
showComme 10 years Used to determine if you prefer comments to No
nts
be shown or hidden when reading the site.

*.trac.wordpress.org
Cookie

Durati
on
trac_form_to Sessio
ken
n
trac_session 90
days
codex.wordpress.org
Cookie

Purpose
Used as a security token for cross-site
request forgery protection.
Used to keep anonymous session
information.

Logged-in
Users Only?
No
No

Durati Purpose
on

codexToken 6
month
s
codexUserId 6
codexUserN month
ame
s
codex_sessio Sessio
n
n
*.wordcamp.org

Used to check whether the current visitor is a
logged-in WordPress.org user. Only set if you
select “Keep me logged in” when logging in.
Used to check whether the current visitor is a
logged-in WordPress.org user.
Used to check whether the current visitor is a
logged-in WordPress.org user.

Cookie

Duratio Purpose
n

camptix_client_stats

1 year

Logged-in
Users
Only?
Yes

Yes

Yes

Used to track unique visitors to
tickets page on a WordCamp site
wp-saving-post
1 day
Used to track if there is saved post
exists for a post currently being
edited. If exists then let user restore
the data
comment_author_{hash} 347
Used to tracked comment author
days
name, if “Save my name, email, and
website in this browser for the next
time I comment.” is checked
comment_author_email_ 347
Used to tracked comment author
{hash}
days
email, if “Save my name, email, and
website in this browser for the next
time I comment.” is checked
comment_author_url_{ha 347
Used to track comment author url, if
sh}
days
“Save my name, email, and website
in this browser for the next time I
comment.” checkbox is checked
wp-postpass_{hash}
10 days Used to maintain session if a post is
password protected
wp-settings-{user}
1 year
Used to preserve user’s wp-admin
settings
wp-settings-time-{user} 1 year
Time at which wp-settings-{user}
was set

Logged-i
n Users
Only?
No
Yes

No

No

No

No
Yes
Yes

tix_view_token

2 days

Used for session managing private
CampTix content
tk_ai
Browser Used for tracking
default
jetpackState
Session Used for maintaining Jetpack State
jpp_math_pass
Session Verifies that a user answered the
math problem correctly while
logging in.
Stnojs
2 days Remember if user do not want
JavaScript executed
wordpress_logged_in_{ha Session Remember User session
sh}
wordpres_test_cookie
Session Test if cookie can be set

No
No
Yes
No

No
Yes
No

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално
създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате
получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да
зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на
използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни.
Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да
повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху
Вашето потребителско преживяване на него.
Изключване или блокиране на „бисквитки“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се
управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната
забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху
функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и
достъпването на определена информация.

