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Политики за „бисквитки” на Фондация „Земята– източник на доходи“
Сайтът на Фондация "Земята-източник на доходи" (landsourceofincome.org, Сайтът) използва
„бисквитки”, за да предоставя по-добра и персонализирана услуга на клиентите.
Тази Политика за “Бисквитки” обяснява какво са „бисквитки“, как те се използват на Сайта и как да
регулирате тяхното използване.
1. Какво е „бисквитка“ (куки, cookie)?
„Бисквитки” (кукита, cookies) са малки текстови файлове, съдържащи малко информация, които се
изпращат и се съхраняват във Вашия компютър, мобилен апарат или друг метод за достъп до сайта. След
това „бисквитката“ се изпращат обратно в началния сайт при всяко посещение в него или към друг
сайт, който разпознава тази „бисквитка“.
Може да намерите повече информация за „бисквитките” на адреси www.allaboutcookies.org,
www.aboutcookies.org или http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm.
2. Използване на „бисквитки” (кукита, cookies) на Сайта
Ние не използваме „бисквитки”за да събираме каквато и да е персонална информация от вас - било то
вашето име, адрес на електронна поща, номер на кредитна карта или каквато и да е друга персонална
информация. Информацията събрана с „бисквитки” на този Сайт се използва изцяло за подобряване на
неговото функциониране.
За по-доброто функциониране на Сайта ние използваме два вида „бисквитки”- такива, които се създават
и управляват изцяло от нашия сайт (First Party Cookies) и такива, които се създават и управляват от
външни услуги интегрирани в нашия сайт (Third Party Cookies).
Бисквитки генерирани от нашия сайт:
Име на бисквитката

Трайност

_ga

2 год

_gat

10 мин

_ym_isad

1 ден

_ym_uid

21 м.

atahualpatabposition

Сесийна

qtrans_front_language

1 год

wordpress_test_cookie

Сесийна

wp-settings-1

1 год

wp-settings-2

5 м.

wp-settings-time-1

1 год

Вид на бисквитката
Ние използваме Google Analytics, за да се съберат данни за
статистически цели. Тази бисквитка изчислява продължителността на
сесията на посетител.
Ние използваме Google Analytics, за да се съберат данни за
статистически цели. Тази бисквитка идентифицира посетителя
Тази бисквитка събира анонимна статистическа информация от
потребителя за използването на сайта.
Тази бисквитка събира анонимна статистическа информация от
потребителя за използването на сайта.
Тази бисквитка се доставя от Wordpress темата на Атахуалпа (Atahualpa)
с цел правилно представяне на сайта.
Тази бисквитка помни езика избран от посетителя.
Използва се в сайтове създадени с Wordpress. Задачата им е да установи
дали на използвания от потребителя браузър са активирани или
забранени бисквитките.
Платформата WordPress използва тази бисквитка да персонализира
иинтерфейса на сайта.
Платформата WordPress използва тази бисквитка да персонализира
иинтерфейса на сайта.
Платформата WordPress използва тази бисквитка да персонализира
иинтерфейса на сайта.
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wp-settings-time-2

5м.

wptouch_customizer_use

Сесийна

-

Платформата WordPress използва тази бисквитка да персонализира
иинтерфейса на сайта.
Управлява се от WordPress плъгина wptouch с цел показване на сайта във
вид за мобилни устройства

Аналитични бисквитки:

Ние използваме Гугъл Анализ/Google Analytics и Яндекс Анализ/ Яндекс.Метрика, за да анализираме
използването на нашия уебсайт с помощта на бисквитки. Този тип “бисквитки” използвани от нашия
сайт, имат следните имена: _ga, _gat, _ym_isad, _ym_uid. Информацията, генерирана, свързани с нашия
сайт се използва за създаване на доклади за използването на нашия уебсайт. Може да видите
декларацията за поверителност на предоставените услуги за анализ на посещенията на сайта на адреси:
http://www.google.com/policies/privacy/ и https://yandex.com/legal/privacy/
Примерни външни услуги интегрирани в нашия сайт (Third Party Cookies):



Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/
Youtube и Google – http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/
Youtube бисквитки

Време на бисквитката

GEUP

18 м

PREF

2 год.

VISITOR_INFO1_LIVE

8 м.

YSC

Сесийна

_ga

2 год

s_gl

Сесийна

Също така в зависимост от времето, за което „бисквитките” съществуват физически на вашия Вашия
компютър, мобилен апарат или друг метод за достъп до сайта, различаваме два вида „бисквитки”сесийни “бисквитки” (session cookies) и постоянни “бисквитки” (persistent cookies). Сесийните
“бисквитки” оперират от момента, в който отворите Сайта във вашия браузър до момента, в който го
затворите (т.е. в рамките на една потребителска сесия). В момента в който затворите Сайта /
потребителската сесия, сесийните “бисквитки” се изтриват автоматично. Постоянните “бисквитки” не се
изтриват автоматично след затварянето на Сайта, а остават да съществуват още известно време след
това.
3. Как да контролирате „бисквитките”
Ако желаете да изтриете съхранени вече „бисквитки”или да блокирате бъдещи, може да го направите,
като изтриете съществуващите вече „бисквитки” и/или промените настройките на Вашия браузър
(процесът е различен за различните браузъри). Ако желаете повече информация относно блокиране на
„бисквитки” или промяна на настройката, посетете www.allaboutcookies.org. Секция 'Помощ' на Вашия
браузър би трябвало също да може да Ви помогне.
Моля имайте предвид, че изтриването на нашите „бисквитки” или блокирането на нашите бъдещи
„бисквитки” означава, че може да нямате достъп до определени части от нашия Сайт.
Използвайки нашия Сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за „бисквитки” и разрешавате
„бисквитки”, които са необходими за неговото функциониране.
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