Политика за използване на "бисквитки"
Настоящата Политика за използване на "бисквитки" се отнася до
сайта www.sunnyhill-bg.com наричан по-долу за краткост „Уебсайт“,
който се управлява и поддържа от : „Съни Хил 2” ЕАД. Можете да се
свържете с нас като ни изпратите имейл на: desi@sunnyhill-bg.com
, Тел.: +359 885 918 986, Адрес: Бургас, България, ул. „Рилска“ № 1.

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и
се уреждат от приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия
регламент за защита на личните данни (GDPR) и настоящата Политика
за използване на "бисквитки". Моля прочетете ги внимателно. Ако не
сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия „Уебсайт“. Ако
продължите да използвате нашия „Уебсайт“, ще се счита, че Вие сте
приели тази Политика за използване на "бисквитки". Като потребител
на нашия „Уебсайт“ имате право да приемете или деактивирате
бисквитките.
Какво представлява "бисквитката" (cookie)?
Бисквитката ("cookie") представлява малък файл, състоящ се от
текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб
браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато
трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост
от вида "бисквитка". "Бисквитките" изпълняват определени функции
(включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия
уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас,
като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето
сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Всяка "бисквитка" е уникална за Вашия уеб браузър и ще съдържа
известна анонимна информация. "Бисквитката" обикновено съдържа
наименованието на домейна, от която идва, "продължителността на
живот" на "бисквитката" и стойност (обикновено под формата на
произволно генериран номер).
Видове бисквитки, които използваме:
Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта.
Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия
сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за
съответната държава.
Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия
сайт и 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. Максималният период, в който
пазим аналитичните данни е 12 месеца.
Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност
на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и
да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда
информацията на нашия сайт.
Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали
нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори.
Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви
бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са
динамични бисквитки на Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Adwise и др.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете
да направите в браузъра, който използвате. 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.
Контрол над бисквитките в www.sunnyhill-bg.com:
Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на този сайт,
като щракнете върху един от бутоните в съобщението за
бисквитки: Приемам или Отказвам.
Внимание: отказът от бисквитки ще изтрие всички бисквити и ще
премахне някои бутони и функционалности на сайта. При опит за вход
в сайта, вие приемате употребата на сесйини бисквитки. По всяко
време можете от тази страница да приемете бисквитките.
Как се изтриват бисквитки?
Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако
искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете
да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така
имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка.
Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички
бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това,
посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в
браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще
попречат на части от нашия Сайт да функционира правилно.
Промени в нашата политика за бисквитките
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат
публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме
за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия.
Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на

съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 15 дни
след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.
Тази политика е осъвременена за последен път на 30.04.2018

