Какво са „Бисквитките“

Пакет информация, изпратен от уеб сървър към интернет браузър, а след това връщан от браузъра
всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да
поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се
използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като
част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се
изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
Други използват „Бисквитките“ за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване
от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни
страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до
даден сайт.
Даден браузър може да позволи или да забрани използването на „Бисквитки“. Потребителят
обикновено може да избере настройка.
Дадена „Бисквитка“ остава в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия
(междувременно тя може да бъде изтрита от потребителя), но тя може също така да се използва
само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията.
Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за
съхранение на „Бисквитки“.
„Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър.
Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор
от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят
разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те
не използват различни потребителски сметки.
„Бисквитките“ могат сериозно да се намесят за разкриване на поверителни лични данни и
анонимността на даден потребител в Интернет. Един начин за това е, например, когато някои
компании следят посещенията на потребителите на различни сайтове с маркетингова цел. Някои
сайтове съдържат картинки, наречени уеб бръмбари (които са прозрачни и с размер един пиксел,
така че не се забелязват), които записват „бисквитки“ на всеки компютър, който получи достъп до
тях.
Уебсайтове могат след това да прочетат тези „Бисквитки“, да разберат от кои уебсайтове са ги
записали и да изпратят електронно писмо с реклами за продуктите, свързани с тези уебсайтове.
Компаниите, които използват тази система, я защитават като ефективен начин за даване на
потребителите достъп до продуктите, от които те евентуално се интересуват.

В ЕС е приет закон за „Защита на личните данни“, който задължава сайтовете, които използват
„Бисквитки“ да поставят за това съобщение и указания как потребителите могат да ги избягват.
Бисквитките се използват от рекламодателите, за да определят интересите на потребителя и да му
предложат продукт, като спомагат за определяне на това кой използва компютъра, какво
съдържание/продукти го интересуват и кои сайтове посещава най-често.
Макар че „Бисквитките“ сами по себе си не са опасни, те съдържат информация, съответстваща на
даден контекст: потребител, компютър, уеб браузър и, преди всичко, домейн, обслужван от уеб
сървъра, откъдето произхождат.
Заобикалянето на този контекст, т.е. „изтичането“ на информация за този контекст е нежелателно
за потребителя, особено когато информацията от „бисквитките“ съдържа лични данни.
„ВИП ПЛАСТ ООД” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиента или
партньора, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, предмет на тези общи
условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на
трети лица, както и в случаите, при които клиентът или партньорът сам е направил достъпна тази
информация за трети лица.
При използване на уебсайта www.vip-plast.com, „ВИП ПЛАСТ ООД” има право автоматично да
запазва определена информация,
която компютър или друго крайно устройство на клиента или партньора изпраща към сървър на
„ВИП ПЛАСТ ООД” във връзка с
активността на потребителя.
Информацията се съхранява в лог- файлове на сървъра на „ВИП ПЛАСТ ООД” и може да включва IP
адреса на потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от уебсайта www.vipplast.com, времето прекарано на нея и др.
В допълнение, „ВИП ПЛАСТ ООД” съхранява IP адреса на потребителя, както и всяка друга
информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното
му изявление за приемане на общите условия, в случай на възникване на правен спор.
Бургас, ул. Марица №1
Телефон:(056) 830035
Мобилен: (359) 886 200 111
Факс:(056) 810043
Email: vipplast@abv.bg

