
ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (Cookies) 
 
 
Какво представляват бисквитките (Cookies)? 
 

Бисквитките представляват текстови файлове, съдържащи малка 
количество информация. Те се изпращат от уеб сървъра до вашия браузър и се 
съхраняват в компютъра ви, мобилния ви телефон, или други устройства, когато 
посещавате някой сайт. Бисквитките изпращат обратна информация към същия 
сайт всеки път, когато го посетите отново. 
Бисквитките могат да бъдат трайни (известни са като постоянни бисквитки) – те 
остават в компютъра ви/мобилното устройство, докато не ги изтриете, или 
временни (известни са като сесийни бисквитки) - те се съхраняват временно в 
компютъра ви/мобилното устройство, но се изтриват в момента, в който 
затворите сайта. 
Също така, бисквитките могат да бъдат бисквитки на първа страна – те се 
генерират от посещавания сайт, или бисквитки на трета страна – те се генерират 
от друга страна, различна от собственика на посещавания уебсайт. 
Повечето бисквитки не съдържат лични данни, с които може да бъдете 
идентифицирани пряко.  
 
Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е: 

- Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия; 
- Да контролират сигурността; 
- Да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда 

единствено от него; 
Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след 
прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с 
цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.  
*** Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на 
сайта, не съхраняват въведените лични данни. 
 
Как „УМБАЛ – Пловдив“ АД използва бисквитките? 

Ние използваме бисквитки с цел подобряване функциалността на нашата 
услуга, като Ви даваме възможността ефективно да навигирате сред страниците 
със запазване на вашите предпочитания.  
Също така,  използваме бисквитки с цел да анализираме как нашите потребители 
използват услугата, взаимодействат с нашето съдържание и разглеждат 
рекламите ни. Разрешаваме на одобрени трети страни да използват бисквитки и 
други подобни технологии за тези цели. 

Чрез бисквитките се проследяват посещаваните от Вас секции в сайта ни 
както и колко време отделяте за разглеждане на сайта, . 
Вие не сте длъжни да се съгласите с използването на бисквитките.  
Целта на бисквитките не е да се установява самоличността на потребителите. 
 
Бисквитките, които ние използваме, и тяхното приложение 

Бисквитките, които използваме в нашата услуга, са анонимни, тъй като 
сайтовете ни не изискват създаване на профил. Сайтът ни не предлага онлайн 
пазаруване. 



Те могат да бъдат подредени в следните категории: 
 
Задължителни бисквитки: 
 

Тези бисквитки са от първостепенна важност за да можете да се движите в 
уебсайта и да използвате услугите, които сте избрали, като например осигуряване 
на достъпа ви до сигурните области на уебсайта. Без тези бисквитки, не можете да 
се възползвате от услугите, които желаете. Това са бисквитки на първа страна и 
могат да бъдат както постоянни, така и временни. Без тях услугата ни няма да 
работи правилно. 
Бисквитки за поведение: 

Тези бисквитки събират информация за начина, по който потребителите 
използват даден уебсайт – например кои страници потребителите посещават най-
често, и за колко дълго. Ние използваме тези бисквитки, за да: 

- предоставяме статистика относно начина, по който се използва нашата 
услуга 

Тези бисквитки могат да бъдат постоянни или временни, както и 
бисквитки на първа или трета страна 
Функционални бисквитки: 

Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запомня изборите, които 
правите  и осигуряват по-добри и по-персонализирани функции. Също така,  
могат да бъдат използвани за предоставянето на заявени от вас услуги, например 
гледане на видео. Ние използваме тези бисквитки, за да:  

- запомним дали сте се възползвали и преди от дадена услуга 
- направим преживяването ви в сайта още по-приятно, като запомним 

вашите предпочитания. 
Тези бисквитки могат да бъдат постоянни или временни, както и 

бисквитки на първа или трета страна. Накратко, тези бисквитки запомнят 
изборите, които сте направили, за да подобрят потребителското ви преживяване. 

 
Рекламни бисквитки: 

Тези бисквитки се използват, за да ограничат броя разглеждания на една и 
съща реклама, както и за измерване на предоставянето на рекламните кампании. 
Рекламните бисквитки се използват за управляване на рекламната дейност в 
уебсайта (тези бисквитки не се използват в уебсайта ни, за да ви бъдат 
изпращани реклами). Рекламните бисквитки се поставят от одобрени трети 
страни – например от рекламодатели или техните агенти и могат да бъдат 
постоянни или временни.. 
Те са свързани с рекламната дейност, предоставяна от одобрени трети страни на 
нашия уебсайт. 
Тези бисквитки са анонимни – не могат да Ви идентифицират. 
 
Други бисквитки на трети страни: 

На някои страници от нашия уебсайт може да има съдържание от услуги, 
като YouTube или Facebook. Моля, имайте предвид, че ние нямаме контрол върху 
бисквитките, използвани от тези услуги, а организациите на трети страни нямат 
достъп до нашите бисквитки. 
Повече информация за тях ще откриете на сайта на съответната трета страна. 
 



Как да управлявате и премахвате бисквитки 
 

Ако желаете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитки, както и 
да разрешите ползване само на определени бисквитки, може да сторите това от 
настройките на вашия уеб браузър. Можете да използвате настройките на 
браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме 
бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. 
 

В зависимост от браузъра, който използвате, стъпките за това могат да 
имат известни различия. Функцията "Помощ" на използвания от вас браузър ще 
ви предостави информация какво трябва да направите. 
За повече информация посетете aboutcookies.org.  

Моля, имайте предвдид, че определени области в нашия уебсайт са 
достъпни само при активирани бисквитки и деактивирането им би довело до 
невъзможността ви да използвате част от нашето съдържание и да се възползвате 
от пълната функционалност на нашия уебсайт. 
За повече информация как да управлявате бисквитките на браузъра на мобилното 
Ви устройство, следва да се обърнете към ръководството на мобилното ви 
устройство. 
 
Ако продължите да навигирате, без да промените настройките на браузъра 
си, вие давате съгласието си по отношение на използването от наша страна 
на бисквитки, съгласно описаното в настоящата политика. 
 
 Политиката по отношение на бисквитките, публикувана в тази услуга, е 
актуализирана на 25. май 2018 г. 
Промените в Политиката за бисквитките ще публикуваме в този сайт и ще са 
достъпни за всеки един потребител на сайта. 
 
 
Как можете да се свържете с нас ? 
За въпроси и контакти: “Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение - Пловдив” АД, гр. Пловдив 4003, район Северен, бул. България № 234. 
E-mail адрес: mbalplovdiv@abv.bg 
Интернет сайт: www.mbal.net . 
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