
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (cookies)cookies))

Общи положения
Настоящата Политика цели да информира всяко лице, което достъпва  уебсайтове (WEB sites,
сайтовете) на ЗД “Евроинс Живот“ АД (Дружеството), че нашите сайтове използват бисквитки
(cookies), за целите на използването им и възможността да ги управлява и да се откаже от
тях. 

Какво представлява бисквитката (cookies)cookie)?
Бисквитките (cookies), известни още като tracking cookies, browser cookies и HTTP cookies, са

малки текстови файлове,  които се съхраняват  на  Вашето устройство (компютър,  мобилен

телефон, таблет и други) при посещението Ви на дадена страница в Интернет. Текстовият

файл  представлява  кодиран  пакет  информация,  изпратен  от  уебсървър  към  Интернет

браузъра Ви, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този

сървър. Поради своята същност бисквитите не са опасни за Вашата сигурност онлайн – те не

са нито шпионски софтуер (spyware), нито вируси. Бисквитките са от съществено значение,

защото  осигуряват  възможност  на  потребителите  да  използват  нашите  сайтове,  а  също

достъп  до  предоставяните  от  нас  електронни  услуги.  Чрез  бисквитки  не  събираме

информация за Вас,  която може да се  използва за  маркетингови цели и  не  извършваме

проследяване  на Вашата Интернет  активност.  Бисквитките  ни помагат  да   разберем как

потребителите използват нашите сайтове, кои страници са най-популярни, за да можем да

предложим по-добро обслужване.

Какви видове бисквитки използваме 
Бисквитките на нашите сайтове 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). 

• Бисквитки на първа страна или основни бисквитки
Тези  бисквитки  са  от  съществено  значение,  за  да  могат  посетителите  на  сайта  да
преминават от една страница на друга,  а също така осигуряват достъп до функции
като създаване на профил при регистрация и достъп до различни приложения. Тези
бисквитки не се използват за събиране на информация за Вас, която може да бъде
използвана  за  маркетингови  цели  и  не  съдържат  данни  за  посещаваните  от  Вас
страници.  
Тези бисквитки са сесийни бисквитки,  което означава,  че се съхраняват на Вашето
устройство за времето на посещението на сайтовете ни или до затваряне на браузъра,
а след това биват заличени. 
Не можем да гарантираме правилното използване на сайт без използването на този
тип бисквитки.



Таблицата по-долу предоставя повече информация за бисквитките на първа страна,
изполвани в нашите сайтове. 

Име на 
бисквитката

Източник на бисквитката Цел на 
бисквитката

Продължителност

PHPSESSID euroinslife.bg За навигация между отделните 
страници на сайта.

До края на 
сесията.

_sess_ Контрол на достъпа до предоставяните 
услуги.

JSESSIONID apps.euroinslife.bg За навигация между отделните 
страници на сайта.

JSESSIONIDSSO Контрол на достъпа до различни 
приложения.

rfUrl Съдържа адреса на приложението с 
контролиран достъп

PHPSESSID getoli.bg За навигация между отделните 
страници на сайта.

• Бисквитки на трета страна

Ние използваме Google Analytics , за да генерираме статистика за трафика на сайта и
източниците  на  трафик,  например:  брой  посетители  за  единица  време,  от  къде
посетителите достъпват съответния сайт и кои страници се гледат най-често. Google
Analytics  е  услуга  за  уеб  анализ,  предоставена  от  Google,  Inc.  ("Google"),
информацията за използването на нашия уеб сайт се съхранява на сървъри  на Google.
Тази информацията е анонимизирана(агрегирана), за да създаде цялостна картина за
използването  на  уебсайта,  не  идентифицира  посетителя,  нито  се  свързва  с  друга
информация, която може да идентифицира посетителя. 

Следната таблица съдържа повече информация за тези бисквитки.

Име на
бисквитка

та

Източник/
Трета 
страна

Цел Информация Продължителност

__utma, 
__utmb, 
__utmc, 
__utmt, 
__utmv, 
__utmz 

Google 
Analytics

Анализ на
трафика

https://support.google.com/
analytics/answer/6004245?
hl=en 
https://www.google.com/
analytics/terms/us.html

Най-дългата бисквитка 
изтича 2 години след 
последното ви посещение в
уебсайта. Другите се 
изтриват 6 месеца, 30 
минути и в момента, в 
който затворите браузъра 
си.



За  да  забраните  проследяване  от  Google  Analytics)  от  всички  уеб-сайтове  посетете :

http://tools).google.com/dlpage/gaoptout. 

Как да контролирате 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 на първа страна, може да доведе до

нарушения  във  функционалността  на  страниците  ни  и  невъзможност  за  използване  на

услугите, предоставяни на нашите сайтове.

За повече информация относно бисквитките, моля посетете: www.allaboutcookies).org.

Бисквитки от връзки към други сайтове
Когато използвате нашите сайтовете може да бъдете насочени към друг сайт за търсене,
плащане  или  за  повече  информация.  Тези  сайтове  може  да  използват  техни  собствени
„бисквитки“.  Застрахователно  дружество  “Евроинс  Живот”  ЕАД  не  носи  отговорност  за
контрола, съдържанието и управлението на  бисквитките  на страници,  които се достъпват
чрез препратки от нашите сайтове.

За контакти
Застрахователно дружество ”Евроинс Живот” ЕАД e на разположение за всякакви въпроси,
коментари и искания, свързани с използването   на бисквитки на нашите сайтове на e-mail
адрес: office@euroinslife.bg .

Всички  бъдещи  промени  в  нашата  Политика  за  бисквитките  ще  бъдат  публикувани  на
официалните Интернет страници 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 интернет
сайтовете  на  Дружеството,  а  също  и  ведно  с  общия  годишен  преглед  на  вътрешната
контролна рамка.

Тази  Политика  е  приета  на  заседание  на  Съвета  на  директорите  на  Застрахователно
дружество Евроинс  Живот  ЕАД,  проведено на  20.11.2018  г.,  и  влиза  в  сила  от  датата  на
приемането й. 
Политиката подлежи на публикуване на официалните интернет страници на Дружеството.
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