БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

Политика за използване на бисквитки (cookies)
последна актуализация 23.05.2018 г.
За да сме сигурни, че получавате най-добрите услуги, когато посещавате нашата интернет
страница http://www.naim.bg/, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар.
„бисквитки“ (cookies). Това ни позволява да подобрим услугата си и да сме сигурни, че лесно
ще намерите онова, което търсите. Ние от Национален археологически институт с музей – БАН
искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази Политика за
бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по
отношение на тяхната употреба.

Какво са „бисквитки“
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или
мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничи от останалите
потребители на същия уебсайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите
предпочитания. Използват се от повечето уебсайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация.
Съдържанието включва наименованието на домейна, от който идва, „продължителността на
живота“ ѝ и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове използваме и за какво са предназначени
Сигурност и идентифициране
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 или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на
безпрепятствена работа с уебсайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове
бисквитки на уебсайта, не съхраняват въведените лични данни.

Ефективност и функционалност
„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и
предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез
тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на
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посетителите, както и повторните посещения на уебсайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да
правим анализи и да подобряваме уебсайта ни, както и цялостното потребителско изживяване.

Управляване и изтриване на „бисквитки“
Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят
сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на
достъпа. В зависимост от използвания браузър Вие имате възможност:
• Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници
• Да настроите известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за
приемане или отказване
Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това,
ако не желаете „бисквитките“ да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност
да ги ограничите чрез промяна на настройките на използвания браузър.
Следните линкове (на английски език) могат да Ви помогнат ако Ви е необходима
допълнителна информация или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия
браузър за повече детайли:
Cookie settings in Internet Explorer и Microsoft Edge
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web и iOS.
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