
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  
БИСКВИТКИ 

 
Политиката за поверителност на "БЕСТ ФАЙНЕНС" ООД обхваща уеб сайта в рамките на 

домейна www.bestcredit.bg  

Ползването на уеб базираните услуги е обвързано с обмяна на информация, с цел 
ефективното функциониране и предоставяне на услугите ни. Тази обмяна става автоматично и е 
обвързана със създаване на сървърни регистрационни файлове и използването на он лайн 
идентификатори. Част от тази информация съставлява лични данни – за това как „БЕСТ 
ФАЙНЕНС“ ООД събира и обработва лични данни може да намерите информация тук.  

 Такъв тип идентификатори са и познатите ни „бисквитки“ - малки текстови файлове, които 
се запазват в паметта на използваното устройство (компютър, мобилен телефон, таблет и др.) 
първият път когато използвате уеб сайта. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите 
действия и предпочитания (като например потребителско име, използван език, настройки за 
сигурност и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги 
въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. 
Следващият път, когато посетите нашия сайт (като се използва един и същ компютър) нашият 
сървър ще разпознае „бисквитките“ и ще ни предостави информация за последното ви посещение. 

Системата ни използва „бисквити“ и подобни технологии, за да персонализира визията на 
уеб сайта за всеки потребител. Информацията, свързана с "бисквитките", не се използва с цел да 
ви идентифицира лично. По този начин се подобрява функционалността на уеб сайта. Данните за 
съответния вид „бисквитки“ са под наш контрол.  

Използването на „бисквитки“ също е обвързано с даването на Вашето съгласие. Трябва да 
имате предвид, че съществуват задължителните бисквитки, наречени "strictly necessary", които 
осигуряват функции, без които тази уебстраница не може да бъде използван по предназначение. 
Тези бисквитки се ползват само от нас и поради тази причина за тях не се изисква съгласие.  

Ако приемете използването на „бисквитки“, можете по всяко време да отмените съгласието 
си и  да деактивирате „бисквитките“ за нашата уеб страница. Как да деактивирате “бисквитките”, 
ако използвате браузър Google Chrome може да видите тук.  

Вие може да конфигурирате браузъра си по начин, че „бисквитки“ по принцип да се 
създават само с Вашето съгласие. „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД обръща внимание, че без „бисквитки“ 
някои раздели на уеб страницата могат да бъдат с ограничен достъп или изобщо нефункционални.  
 

http://www.bestcredit.bg/
https://www.bestcredit.bg/Content/Resources/personal_data.pdf
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg

