Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие
приемате използването на бисквитки. За повече информация прочетете нашите общи условия.

Правила за бисквитки на
Bonduelle
Повече информация за бисквитките
Bonduelle има за цел да направи вашето онлайн преживяване и взаимодействие с нашия уеб
сайт възможно най-информативно, уместно и полезно. Един от начините да се постигне това е
използването на бисквитки или подобни техники, които съхраняват информация относно
вашето посещение на нашия сайт на вашия компютър. Смятаме, че е много важно да знаете
какви бисквитки използва нашият уеб сайт и за какви цели. Това ще ни помогне да защитим
вашата поверителност, като същевременно гарантираме възможно най-лесното използване на
нашия уеб сайт. По-долу можете да прочетете повече за бисквитките, използвани от и чрез
нашия уеб сайт, и целите, за които се използват. Това е изявление относно поверителността и
използването от наша страна на бисквитки, а не договор или споразумение.

Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия диск на вашия
компютър, когато посещавате определени уеб сайтове. В Bonduelle използваме подобни
техники като пиксели, уеб маяци и др. За по-голяма последователност всички тези техники
общо ще се наричат "бисквитки".

Защо се използват тези бисквитки?
Бисквитките могат да се използват за най-различни цели; например бисквитките могат да се
използват, за да покажат, че сте посещавали нашия уеб сайт преди и да идентифицират кои
части от сайта може да ви интересуват. Бисквитките също така могат да подобрят вашето
онлайн преживяване чрез съхранение на вашите предпочитания по време на посещенията ви
на нашия уеб сайт.

Бисквитки от трети страни
Трети страни (външни за Bonduelle) също могат да съхраняват бисквитки на вашия компютър
по време на посещенията ви в уеб сайтове на Bonduelle. Тези косвени бисквитки са подобни на
директните бисквитки, но идват от различен домейн (не на Bonduelle), в сравнение с този,
който посещавате.

•

Допълнителна информация относно използването на бисквитки от Bonduelle

Сигнали за заявки за неследене
Bonduelle приема поверителността и сигурността много сериозно и се стреми да постави
потребителите на нашите уеб сайтове на първо място във всички аспекти на нашия бизнес.
Bonduelle използва бисквитки, за да ви помогне да се възползвате максимално от уеб
сайтовете на Bonduelle
Имайте предвид, че Bonduelle в момента не използва техническо решение, което да ни
позволява да реагираме на сигналите за "Заявки за неследене" на вашия браузър. За да
управлявате вашите предпочитания за бисквитки обаче, вие можете да променяте настройките
за бисквитки в настройките на вашия браузър по всяко време. Можете да приемате всички или
конкретни бисквитки. Ако деактивирате нашите бисквитки от настройките на браузъра си, ще
откриете, че определени части от нашия уеб сайт(ове) няма да работят. Например може да
имате трудности при влизане или когато пазарувате онлайн.
Можете да откриете допълнителна информация за това как да променяте вашите настройки за
бисквитки за браузъра, който използвате, от следния списък:
https://www.google.com/intl/bg/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/bg/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Допълнителна информация относно типа бисквитки,
използвани на сайтове на Bonduelle
Бисквитки, които гарантират правилното функциониране на
уеб сайта
Тези бисквитки са необходими, за да можете да сърфирате в уеб сайта на Bonduelle и да
използвате функциите на уеб сайта, като например достъп до защитени зони от уеб сайта. Без
тези бисквитки подобни функции, включително пазарски кошници и електронно плащане не са
възможни.
Нашите уеб сайтове използват бисквитки за:
1. Запаметяване на продукти, които сте добавили към вашата пазарска кошница по време на
онлайн пазаруване
2. Запаметяване на информация, която сте попълнили на различните страници, когато
плащате или поръчвате, така че да не е нужно да попълвате многократно всичките си
данни
3. Прехвърляне на информация от една страница на друга, например, ако попълвате дълга
анкета или ако трябва да въвеждате голям брой детайли за онлайн поръчка
4. Съхраняване на предпочитания като език, местоположение, брой резултати от търсене,
който да се показва, и др
5. Съхраняване на настройки за оптимално видео възпроизвеждане като данни за размер на
буфер и разделителна способност на вашия дисплей

6. Прочитане на настройките на вашия браузър, така че да можем да възпроизвеждаме
оптимално нашия уеб сайт на вашия екран
7. Откриване на неправилно използване на нашия уеб сайт и услуги например чрез запис на
няколко последователни грешни опита за влизане
8. Равномерно зареждане на уеб сайта, така че да остане достъпен
9. Предлагане на опцията за съхранение на данни за вход, така че да не се налага да ги
въвеждате всеки път
10. Позволяване на реакция на нашия уеб сайт

Бисквитки, които ни позволяват да измерваме използването на
уеб сайта
Тези бисквитки събират информация относно поведението на сърфиране на посетителите на
нашите уеб сайтове, като например кои страници се посещават най-често и дали посетителите
получават съобщения за грешки. По този начин можем да изградим структурата, навигацията
и съдържанието на уеб сайта, така че да е възможно най-лесен за използване от потребителя.
Ние не свързваме статистиките и други доклади с хора. Използваме бисквитки за:
11. Проследяване на броя посетители на нашите уеб страници
12. Проследяване на продължителността от време, което всеки посетител отделя на нашите
уеб страници
13. Определяне на реда, в който даден посетител посещава различните страници на нашия
уеб сайт
14. Оценяване на това кои части от нашия сайт трябва да се подобрят
15. Оптимизиране на уеб сайта

Бисквитки за показване на реклами
Нашият уеб сайт ви показва реклами (или видео съобщения), които може да използват
бисквитки
С помощта на бисквитките можем да:
16. проследяваме кои реклами вече са ви били показани, така че да не виждате едни и същи
реклами
17. проследяваме колко посетители са щракнали върху рекламата
18. проследяваме колко поръчки са били направени с помощта на рекламата
Дори ако такива бисквитки не се използват, все още може да ви се показват реклами, които не
използват бисквитки. Тези реклами могат например да бъдат модифицирани според
съдържанието на уеб сайта. Можете да сравнявате този тип интернет реклами, свързани със
съдържание с рекламите по телевизията. Ако например гледате готварска програма на
телевизора, вие често ще виждате реклама за готварски продукти по време на рекламните
паузи, докато тази програма тече

Бисквитки за съдържание, свързано с поведението на уеб
страница
Нашата цел е да предоставим на посетителите на нашия уеб сайт информация, която е
възможно най-подходяща за тях. Ето защо ние се стремим да адаптираме нашия сайт

възможно най-много към всеки посетител. Правим това не само чрез съдържанието на нашия
уеб сайт, но също така чрез показваните реклами.
За да можем да извършим тези адаптации, ние се опитваме да придобием представа за вашите
интереси на базата на уеб сайтовете на Bonduelle, които сте посетили, за да разработим
сегментиран профил. Въз основа на тези интереси адаптираме съдържанието и рекламите на
нашия уеб сайт за различни групи потребители. Например на базата на вашето поведение на
сърфиране вие имате подобни интереси като "категория мъже във възрастова група от 30 до
45, женени с деца, интересуват се от футбол". На тази група, разбира се, ще се показват
различни реклами в сравнение със сегмента "категория жени, 20 до 30 години, неомъжени,
интересуват се от пътувания".
Трети страни, които задават бисквитки чрез нашия уеб сайт, също могат да се опитват да
разберат по този начин какви са интересите ви. В този случай информацията относно
текущото ви посещение на уеб сайта може да се съчетава с информация от предишни
посещения на уеб сайтове, различни от нашите.
Дори и да не се използват подобни бисквитки, обърнете внимание, че ще ви бъдат
предоставени реклами на нашия сайт, но тези реклами няма да бъдат съобразени с вашите
интереси.
Тези бисквитки дават възможност:
19. на уеб сайтовете да записват вашето посещение ив резултат на това да получават достъп
до вашите интереси
20. да се извърши проверка, за да се види дали сте щракнали върху дадена реклама
21. информацията относно вашето поведение на сърфиране да се прехвърли към други уеб
сайтове
22. за използване на услуги на трети страни за показване на реклами
23. за показване на по-интересни реклами въз основа на вашето използване на социални
мрежи

Бисквитки за споделяне на съдържание на нашия уеб сайт чрез
социалните мрежи
Статиите, снимките и видеоклиповете, които гледате на нашия уеб сайт, могат да бъдат
споделени и харесани през социалните мрежи с помощта на бутони. Бисквитките от
социалните мрежи се използват за активиране на тези бутони, така че да могат да разпознаят
кога желаете да споделите статия или видеоклип.
Тези бисквитки дават възможност:
24. на влезлите потребители на избрани социални мрежи директно да споделят и харесват
определено съдържание от нашия уеб сайт
Тези социални мрежи могат също да събират вашите лични данни за техни собствени цели.
Bonduelle няма никакво влияние върху начина на използване на личните ви данни от
социалните мрежи. За повече информация относно бисквитките, зададени от социалните
мрежи, и данните, които може да събират, вижте декларацията(ите) за поверителност,
подготвена(и) от самите социални мрежи. По-долу сме изброили декларациите за
поверителност на социални мрежи, които се използват най-много от Bonduelle:

Facebook
Google+
Twitter
Pinterest
LinkedIn
YouTube
Instagram
Vine

Заключителни бележки
Може да променяме периодично тази Бележка за бисквитки, тъй като например нашият уеб
сайт или правилата, свързани с бисквитките, са се променили. Запазваме си правото да
изменяме съдържанието на Бележката за бисквитки и бисквитките, включени в списъка, по
всяко време и без предизвестие. Новата Бележка за бисквитки ще бъде в сила след
публикуването й; ако не сте съгласни с редактираната бележка, можете да промените
предпочитанията си или да обмислите да спрете да използвате страниците на Bonduelle. Като
продължите да влизате или да се възползвате от нашите услуги след влизането в сила на тези
промени, вие се съгласявате да се подчинявате на условията на редактираната Бележка за
бисквитки. Можете да се консултирате с тази уеб страница за най-новата версия

