
Този документ съдържа политиката на туристическа агенция "БАЯ ТУРС" ООД при 
използване на бисквитки в уеб страницата www.bajatours.bg и прилежащите й подстраници.
 
Бисквитките ("cookies") са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, 
когато посещавате някои web страници.
 
Страницата на БАЯ ТУРС използва бисквитки, за да подобри представянето на информацията и 
да предостави персонализирани, релавантни и надеждни услуги на потребителите.
 
Може да забраните използването на бисквитки в настройките на Вашия web браузър, но това 
може да повлияе негативно на функционалността на тази страница.
 
Тази страница използва няколко категории постоянни бисквитки ("persistent cookies"). Всички 
бисквитки се генерират и използват от страна на БАЯ ТУРС ("first-party cookies"), с изключение 
на бисквитки за статистически цели на Google ("third-party cookies").
 
Фунционални бисквитки

Фунционалните бисквитки ни позволяват да предложим допълнителни възможности за 
употреба на този web сайт.
Съдържат техническа, неперсонифицираща информация за устройството за достъп, което 
използвате (вид и версия на браузъра, операционната система, размерите на прозореца, 
резолюцията на дисплея, поддържаните технологии и др.). Тази информация ни позволява да 
визуализираме качествено и адаптивно съдържанието на тази страница.
Позволяват сигурна и надеждна оторизация при използването на центъра за обслужване на 
клиенти, откъдето може да получите достъп и да управлявате туристическите услуги, които сте 
закупили от туристическа агенция "БАЯ ТУРС".
Информацията, получена от функционалните бисквитки, не се споделя с трети лица.
 
Статистически/Проследяващи бисквитки
 
Тези бисквитки се използват за проследяване на страниците, които посещавате в този web сайт.
Информацията, която съхраняваме, се агрегира и не съдържа никакви лични данни. Данните се
използват за статистически и аналитични цели, които ни позволяват да предложим по-добри 
услуги и продукти на нашата аудитория, както и по-релевантна информация по време на 
Вашето използване на тази страница.
 
Този сайт използва Google Analytics за статистически цели. Споделената статистическа 
информация с Google не съдържа никакви лични и/или други персонифициращи данни. Тази 
информация е обект на политиката за конфиденциалност на Google.
 
Условия за ползване
 
Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката 
за използване на бисквитки на туристическа агенция "БАЯ ТУРС" ООД.
 
Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията 
на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.

http://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN

