GOURMET CUISINE FOR LITTLE FOODIES

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ НА „TastyLab“

Какво са "бисквитките"?
"Бисквитките" или "Cookies" са малки по размер текстови файлове,
съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя.
Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да
използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени
функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и
подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат
изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни
функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

Как използваме "бисквитки"?
Ние използваме "бисквитки" на този уебсайт с цел осигуряване на достъпността
и ползваемостта му, предоставяне на определени функционалности (напр.
запомняне на потребителски предпочитания за език, настройки и др.),
подобряване на неговата работа и aнализиране на информация за
потребителското поведение при неговото ползване. В "бисквитките" не се
съхраняват никакви лични данни. Чрез "бисквитките" не можем да Ви
идентифицираме.
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.

Какви "бисквитки" използваме?
На този уебсайт се използват следните "бисквитки":
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Задължителни / функционални бисквитки
Тези бисквитки ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта
и са необходими за коректната работа на онлайн магазина ни. Можете да
настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези
„бисквитки“, но някои части от страницата ни няма да работят без тях. Тези
„бисквитки“ не съхраняват никаква лична информация за вас.
"Бисквитки" от трети страни
Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено
съдържание от други сайтове (например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+,
или др.). При посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието
от тях, има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат поставени
"бисквитки" и от тези други сайтове. В практиката такива "бисквитки" се наричат
"бисквитки от трети страни". Ние нямаме контрол върху генерирането и
управлението на "бисквитки от трети страни". За повече информация относно
целта за използване на "бисквитки на трети страни" и тяхното съдържание,
моля да потърсите и да се запознаете с политиките за за поверителност и
използване на "бисквитки", приети от съответните трети страни.
Управление на "бисквитките", използвани от този уебсайт
Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране
позволяват поставянето на "бисквитки" на крайното устройство. 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" (в това число на "бисквитки на
трети страни"). Моля да имате предвид, че ако изберете да изтриете или
блокирате "бисквитките", това може да се отрази на достъпността или на
функционалностите на този уебсайт.
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Повече информация за "бисквитките", в това число за възможностите за
тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

„Бисквитки“, използвани от Tastylab.bg
„Бисквитки“ или техническо

Цел и функция на

Срок за

средство за съхраняване на

„бисквитката“

съхранени

информация от използването

е

на уебсайта

cookielaw

Показва дали
потребителят се е
съгласил с
използването на
бисквитки.

10 години

user_id

Съхранява ID номер на
текущия потребител.

Неогранич
ен

eCommerceList

Съхранява последно
посетения продуктов
списък.

Текущата
сесия на
браузъра

doNotShowActivatedPromoCode
ReminderPopup

Използва се за
решаване кога да се
покаже напомняне за
активиран промо код.

3 часа
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confirm-terms-and-privacy-popu
p

Използва се за
решаване кога да се
покаже диалог за
съгласяване с Общите
условия и Политиката
за поверителност.

Текущата
сесия на
браузъра

notifications-done-for-product-i
ds

Използва се за
решаване кога да се
покаже известяване за
промени по продукти в
количката.

Текущата
сесия на
браузъра

general-notifications

Използва се за
решаване кога да се
покажат определени
известия в сайта.

Текущата
сесия на
браузъра

gameModalShownAtTimestamp

Използва се за
решаване кога да се
покаже диалог за
участие в
промоционална игра.

Неогранич
ен

ws_seen

Използва се за
решаване кога да се
покажат екраните за
нови потребители в
мобилното приложение.

10 години

Тази Политика за използване на „бисквитки“ е приета на 13.12.2021г. Всички
бъдещи промени в нашата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.
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