ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
“БИСКВИТКИ”
(в сила от 01.12.2020 г.)

COOKIE POLICY
(effective as of September 01,12, 2020)

на Лаборатория за естествени продукти
ЕООД, ЕИК 205375287, със седалище и
адрес на управление в гр. Бургас, ул.
„Славянска“ № 71, ет. 4, офис 10,
представлявано от Соня Трендафилова
Кръстева, в качеството й на Управител, ДДС
номер: BG205375287;
Email: admin@natureproductlab.com

of Laboratory of Natural Products EOOD,
UIC 205375287, with seat and registered office
at 71 Slavyanska Str., 4th floor, office 10,
Burgas, represented by Sonya Trendafilova
Krasteva, in her capacity of Manager,
VAT number: BG205375287;
Email: admin@natureproductlab.com

Настоящата Политика за “бисквитките” е
приложима за уебсайта на Лаборатория за
естествени продукти ЕООД. Ние използваме
“бисквитки” на нашия сайт, за да подобрим
неговото представяне и за персонализиране
на потребителското съдържание. Настоящата
политика обяснява как правим това. За да
използвате Уеб сайта на Лаборатория за
естествени продукти ЕООД е необходимо да
дадете своето съгласие относно нашата
Политика за използване на “бисквитки” - или
чрез сърфиране на наш уеб сайт или като
предоставите изрично съгласие, когато това е
приложимо. Лаборатория за естествени
продукти ЕООД си запазва правото да
обновява
настоящата
Политика
за
“бисквитките” по всяко време.

This Cookie Policy is applicable to the Natural
Products Laboratory EOOD. website. We use
cookies on our site to improve its performance
and to customize user content. This policy
explains how we do this. In order to use the Web
site of Laboratory for Natural Products EOOD.
you need to give your consent to our Policy for
the use of cookies - either by browsing our
website or by providing explicit consent, where
applicable. Laboratory for Natural Products
EOOD reserves the right to update this Cookie
Policy at any time.

I. ДЕФИНИЦИИ
Използвайки тази Политика, ние ще
информираме нашите посетители за техните
права и ще управляваме нашите “бисквитки”
и съответното съдържание в съответствие с
GDPR.
1.1 Какво представляват “бисквитките”?:
“Бисквитките” са малки файлове, които се
създават на крайното устройство на
потребителя по време на работата с всеки
уебсайт. Записаната в тях информация може
да се използва за анализ на трафик, за
рекламни цели, за системни отчети по
дейността на сайта и за възстановяване на
информация за вашето потребление, за
подобряване на функционалността на сайта и
неговото анализиране. Бисквитки могат да
бъдат създавани, достъпвани, четени и
манипулирани както от нашия сайт, така и от

I. DEFINITIONS
Using this Policy we are going to inform our
visitors about their rights and to make our
website’s cookies and relevant content to
comply with GDPR.
1.1 What are cookies ?:
Cookies are small files that are created on the
user's end device while working with each
website. The information stored in them can be
used for traffic analysis, for advertising
purposes, for systematic reports on the activities
of the site and to recover information about your
consumption, to improve the functionality of the
site and its analysis. Cookies can be created,
accessed, read and manipulated both by our site
and by third parties whose codes the Site has
added and used for various purposes.

1

трети лица, чийто кодове Сайтът е добавил и
използва за различни цели.

II. КАКВИ ВИДОВЕ “БИСКВИТКИ”
ИЗПОЛЗВАМЕ И ЗА КАКВО

II. WHAT KINDS OF COOKIES WE USE
AND FOR WHAT

2.1 Необходими / функционални бисквитки:

2.1 Required / functional cookies:

Компания- Google Inc.
Име- Предпочитания
Валидност- 2 години
Описание - Бисквитка за сигурност на
Google. Бисквитка, която придружава Вашата
сесия на сърфиране и Ви предупреждава, ако
смятате да отворите уеб сайт, който Google
разпознава като опасен - зловреден код,
вирус, нередно съдържание и т.н. са били
открити на уеб сайта.
Събиране на данни - Ограничени подлежащи
на идентифициране данни могат да бъдат
събирани.

Company- Google Inc.
Name- Preferences
Validity- 2 years
Description - Google Security Cookie. A cookie
that accompanies your browsing session and
warns you if you plan to open a website that
Google recognizes as dangerous - malicious
code, virus, incorrect content, etc. have been
found on the website.
Data collection - Limited identifiable data may
be collected.

2.2 Аналитични бисквитки

2.2 Analytical cookies

Компания- Google Analytics, Google Inc.
Име- _ga
Валидност- 2 години
Описание - Уникален идентификатор,
определен за всеки браузър, който следи
взаимодействията на потребителя с уеб
сайта.
Събиране на данни - Ограничени подлежащи
на идентифициране данни могат да бъдат
събирани.

Company- Google Analytics, Google Inc.
Name - _ga
Validity- 2 years
Description - A unique identifier assigned to
each browser that monitors user interactions
with the website.
Data collection - Limited identifiable data may
be collected.

Компания- Google Analytics, Google Inc.
Име- _gid
Валидност- Сесия
Описание
Регистрира
уникалния
идентификатор, който се използва за
генериране на статистически данни относно
това как потребителят използва уеб сайта.
Събиране на данни - Ограничени подлежащи
на идентифициране данни могат да бъдат
събирани.

Company- Google Analytics, Google Inc.
Name- _gid
Validity- Session
Description - Registers the unique identifier
used to generate statistics on how the user uses
the website.
Data collection - Limited identifiable data may
be collected.

Компания- Google Inc.
Име- _gat_UA-[#]
Валидност- Сесия

Company- Google Inc.
Name- _gat_UA - [#]
Validity- Session
2

Описание - Ограничава броя на заявки,
направени чрез Google.
Събиране на данни - Ограничени подлежащи
на идентифициране данни могат да бъдат
събирани.

Description - Limits the number of queries made
through Google.
Data collection - Limited identifiable data may
be collected.

Компания- Google Inc.
Име- _dc_gtm_UA-[#]
Валидност- Сесия
Описание - Аналитична бисквитка за Google
услуги.
Събиране на данни - Ограничени подлежащи
на идентифициране данни могат да бъдат
събирани.

Company- Google Inc.
Name- _dc_gtm_UA - [#]
Validity- Session
Description - Analytics cookie for Google
services.
Data collection - Limited identifiable data may
be collected.

Компания- Google Inc.
Име- СЪГЛАСИЕ
Валидност- 21 години
Описание
Запазва
съгласието
на
потребителя за използване на текущия
домейн.
Събиране на данни - Може да бъдат
събирани подлежащи на идентификация или
уникални данни. Анонимизирани данни
могат да бъдат споделяни с трети лица.

Company- Google Inc.
Name- AGREEMENT
Validity- 21 years
Description - Preserves the user's consent to use
the current domain.
Data collection - Identifiable or unique data can
be collected. Anonymized data may be shared
with third parties.

Компания- Google Inc.
Име-DV
Валидност- сесия
Описание - Следи употребата от потребителя
на уеб сайтове, които използват Google
приставки.
Събиране на данни - Ограничени подлежащи
на идентифициране данни могат да бъдат
събирани.

Company- Google Inc.
Name-DV
Validity- session
Description - Tracks user usage of websites that
use Google plug-ins.
Data collection - Limited identifiable data may
be collected.

Компания- Google Inc.
Име-1P_JAR
Валидност- 1 месец
Описание - Събиране на уеб сайт статистика
и следене на обменните курсове.
Събиране на данни - Може да бъдат
събирани подлежащи на идентификация или
уникални данни. Анонимизирани данни
могат да бъдат споделяни с трети лица.

Company- Google Inc.
Name-1P_JAR
Validity- 1 month
Description - Collect website statistics and track
exchange rates.
Data collection - Identifiable or unique data can
be collected. Anonymized data can be shared
with third parties.

2.3. Маргетинг “Бисквитки”

2.3. Marketing cookies

Компания- DoubleClick, Google Inc.
Име-DSID
Валидност- 14 дни
Описание - За синхронизиране на Вашата
активност между устройствата, ако преди сте

Company- DoubleClick, Google Inc.
Name-DSID
Validity- 14 days
Description - To sync your activity between
devices, if you've previously signed in to your
Google Account on another device.
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били влезли в своя Google акаунт на друго Data collection - Identifiable or unique data can
устройство.
be collected. Anonymized data can be shared
Събиране на данни - Може да бъдат with third parties.
събирани подлежащи на идентификация или
уникални данни. Анонимизирани данни
могат да бъдат споделяни с трети лица.
Компания- DoubleClick, Google Inc.
Име-id
Валидност- 2 години
Описание - Съдържа уникален код, който
определя кои реклами са били показвани на
дадено устройство, от името на рекламната
платформа DoubleClick на Google Inc.
Позволява следене на ефективността на
рекламите
и
осигуряване
на
по-индивидуализирани реклами.
Събиране на данни - Може да бъдат
събирани подлежащи на идентификация или
уникални данни. Анонимизирани данни
могат да бъдат споделяни с трети лица.
Компания- DoubleClick, Google Inc.
Име-IDE
Валидност- 2 години
Описание - Съдържа уникален код, който
определя кои реклами са били показвани на
дадено устройство, от името на рекламната
платформа DoubleClick на Google Inc.
Позволява следене на ефективността на
рекламите
и
осигуряване
на
по-индивидуализирани реклами.
Събиране на данни - Може да бъдат
събирани подлежащи на идентификация или
уникални данни. Анонимизирани данни
могат да бъдат споделяни с трети лица.
Компания- DoubleClick, Google Inc.
Име-test_cookie
Валидност- Сесия
Описание - Проверява дали браузърът на
потребителя поддържа бисквитки от името
на рекламната платформа DoubleClick на
Google Inc.
Събиране на данни - Може да бъдат
събирани подлежащи на идентификация или
уникални данни. Анонимизирани данни
могат да бъдат споделяни с трети лица.
Компания- Youtube, Google Inc.
Име-ysc
Валидност- Сесия
Описание
Регистрира
уникалния
идентификатор с цел създаване на статистика

Company- DoubleClick, Google Inc.
Name-id
Validity- 2 years
Description - Contains unique code that
identifies which ads have been displayed on a
device on behalf of Google Inc.'s DoubleClick
advertising platform. Allows you to monitor the
performance of your ads and provide more
personalized ads.
Data collection - Identifiable or unique data can
be collected. Anonymized data may be shared
with third parties.

Company- DoubleClick, Google Inc.
Name-IDE
Validity- 2 years
Description - Contains unique code that
identifies which ads have been displayed on a
device on behalf of Google Inc.'s DoubleClick
advertising platform. Allows you to monitor the
performance of your ads and provide more
personalized ads.
Data collection - Identifiable or unique data can
be collected. Anonymized data may be shared
with third parties.

Company- DoubleClick, Google Inc.
Name-test_cookie
Validity- Session
Description - Checks if the user's browser
supports cookies on behalf of Google Inc.'s
DoubleClick advertising platform.
Data collection - Identifiable or unique data can
be collected. Anonymized data can be shared
with third parties.

Company- Youtube, Google Inc.
Name-ysc
Validity- Session
Description - Registers the unique identifier in
order to create statistics about what videos the
user has watched on YouTube.
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относно какви клипове е гледал потребителя
в YouTube.
Събиране на данни - Лична информация
може да бъде събирана и използвана за
показване на целеви реклами и/или за
споделяне на данни с трети лица за същите
цели.
Компания- Youtube, Google Inc.
Име-СЪГЛАСИЕ
Валидност- 21 години
Описание
Запазва
съгласието
на
потребителя за използване на текущия
домейн.
Събиране на данни - Лична информация
може да бъде събирана и използвана за
показване на целеви реклами и/или за
споделяне на данни с трети лица за същите
цели.

Data Collection - Personal information may be
collected and used to display targeted
advertisements and / or to share data with third
parties for the same purposes.

Company- Youtube, Google Inc.
Name- AGREEMENT
Validity- 21 years
Description - Retains the user's consent to use
the current domain.
Data Collection - Personal information may be
collected and used to display targeted
advertisements and / or to share data with third
parties for the same purposes.

Company- Youtube, Google Inc.
Компания- Youtube, Google Inc.
Name-visitor_info1_live
Име-visitor_info1_live
Validity- 8 months
Валидност- 8 месеца
Description - A web-based YouTube cookie that
Описание - Уеб базирана бисквитка на measures the speed of a user's internet
YouTube, която оценява скоростта на connection.
интернет връзката на потребителя.
Data Collection - Personal information may be
Събиране на данни - Лична информация collected and used to display targeted
може да бъде събирана и използвана за advertisements and / or to share data with third
показване на целеви реклами и/или за parties for the same purposes.
споделяне на данни с трети лица за същите
цели.
Company- Youtube, Google Inc.
Компания- Youtube, Google Inc.
Name- PREFERENCES
Име-ПРЕДПОЧИТАНИЯ
Validity- 8 months
Валидност- 8 месеца
Description - Registers the unique identifier
Описание
Регистрира
уникалния used by Google to generate statistics on how a
идентификатор, който се използва от Google, visitor uses YouTube videos on different
за да създаване на статистика относно това websites.
как посетителят използва YouTube клипове в Data Collection - Personal information may be
различните уеб сайтове.
collected and used to display targeted
Събиране на данни - Лична информация advertisements and / or to share data with third
може да бъде събирана и използвана за parties for the same purposes.
показване на целеви реклами и/или за
споделяне на данни с трети лица за същите
цели.

III. ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ИЗБОР
3.1 Всички съвременни браузъри позволяват
да променяте настройките за бисквитки. За
да научите повече за бисквитките и как да ги
управлявате,
можете
да
посетите

III. YOUR CHOICE OPTIONS
3.1 All modern browsers allow you to change
cookie settings. To learn more about cookies
and how to manage them, you can visit
www.allaboutcookies.org. You can view the
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www.allaboutcookies.org. Бихте могли да settings of your preferred browser, as well as the
разгледате настройките на предпочитания от help section there:
вас браузър, както и раздела за помощ там:
Internet Explorer
Internet Explorer
Firefox
Firefox
Chrome
Chrome
Safari & iOS
Safari & iOS

3.2 Изтриването на “Бисквитки” от страна на
Потребителя може да доведе до пълна или
частична невъзможност за достъп до сайта
и/или услугите, до промяна или премахване
на предварително зададени от него при
предишни посещения в Сайта настройки
и/или до съществено влошаване на
качеството на Услугите, за което ние не
носим отговорност.

3.2 The deletion of Cookies by the User may
lead to complete or partial inability to access the
site and / or services, to change or remove
pre-set by him during previous visits to the Site
settings and / or to a significant deterioration in
the quality of the services for which we are not
responsible.

6

