ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ“ ЕАД
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С настоящата Политика целим да информираме потребителите на този сайт, че сайтът
използва бисквитки (cookies), а също така какво представляват бисквитките, какви
бисквитки използваме и как можете да ги управлявате или да се откажете от тях.
КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)?
Бисквитките (cookies) са малки файлове с данни, които се запазват във Вашето
устройство(компютър, мобилен телефон, таблет или друго) от Вашия браузър. Те се
използват, за да може уебсайтът ни да функционира по-лесно и сигурно. Възможно е
да подпомагат различни процеси като навигиране, пренос на данни и сигурност.
Когато използваме бисквитки на нашия сайт ние не събираме информация за Вас,
която може да се използва за маркетингови цели и не извършваме проследяване на
Вашата Интернет активност.
КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?
В зависимост от организацията, която управлява сървъра или домейна, от който се
изпращат бисквитките, те могат да бъдат „бисквитки на първа страна“ (бисквитки, чийто
източник е сайтът, който посещавате) и “бисквитки на трета страна” (бисквитки, чийто
източник е друг сайт).
В зависимост от продължителността на съхранение на бисквитката на устроството,
бисквитките биват сесийни и постоянни.
Сесийните(временни) бисквитки са предназначени да събират и съхраняват данни,
докато потребителят има достъп до уебсайта. След като потребителят затвори
браузъра си, сесийната бисквитка се изтрива.
Постоянните(проследяващи) бисквитки се съхраняват на устройството за по-дълъг
период и могат да бъдат достъпни и управлявани за период от време, определен от
източника на бисквитката, който може да варира от минути до няколко години.
Някои от използваните бисквитки са строго необходими. Строго необходимите
“бисквитки” правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции от
рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта.
Този сайт използва само такъв вид бисквитки и не може да предостави всичките си
функции правилно без такива “бисквитки”.
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Таблицата по-долу предоставя повече информация за бисквитките на първа страна,
изполвани в нашия уебсайт.
Име на
бисквитката

Източник на
бисквитката

Цел на
бисквитката

Продължителн
ост

PHPSESSID

Eig-re.com

Функционална - запаметява данни за
вход и навигация между страниците

До края на
сесията

КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ БИСКВИТКИТЕ?
Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на
използвания от Вас браузър, а също така можете да настроите повечето браузъри да
ги блокират. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на
Вашия браузър.
Важно е да знаете, че деактивирането на бисквитки, може да доведе до нарушения във
функционалността на страницата ни и невъзможност за използване на услугите,
предоставяни на нашия сайт.
Повече информация за това как да управлявате бисквитки можете да намерите на
www.allaboutcookies.org.
Когато използвате нашият уебсайт може да бъдете насочени към друг сайт или
приложение за търсене, за информация и други. Тези сайтове може да използват техни
собствени „бисквитки“.
Застрахователно дружество ЕИГ Ре ЕАД не носи отговорност за контрола,
съдържанието и управлението на бисквитките на страници, които се достъпват чрез
препратки от нашия уебсайт.
Ако имате въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на
e-mail адрес: office@eig-re.com.
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на
официалната интернет страница на Дружеството.
Политиката е част от мерките за прозрачност и поверителност при обработка на данни,
и подлежи на преглед и актуализация при промени в техническите параметри на
уебсайта на Дружеството, а също и ведно с общия годишен преглед на вътрешната
контролна рамка.
Тази Политика е приета на заседание на Управителния съвет на Застрахователно
дружество ЕИГ Ре ЕАД, проведено на 10.01.2019 г. и влиза в сила на 10.01.2019 г.
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