Известување за колачиња
Во ова упатство, ние го користиме терминот „колачиња“ што се однесуваат на cookies и други
слични технологии опфатени со Директивата на ЕУ за приватност во електронските комуникации.
Што е колаче?
Колачињата се мали текстуални датотеки, создадени од посетената веб -страница, кои содржат
податоци. Тие се чуваат на компјутер на посетителот за да му овозможи на корисникот пристап до
различни функции.
И колачињата за сесија и колачињата без сесија се користат на нашите страници.
Колаче за сесија е привремено зачувано во компјутерската меморија додека посетителот ја
прелистува веб -страница. Ова колаче се брише кога корисникот го затвора својот веб прелистувач
или откако ќе помине одредено време (значи дека сесијата истекува).
Зошто користиме колачиња?
Ние користиме колачиња за да дознаеме повеќе за начинот на кој посетителите комуницираат со
нашата содржина и ни помагаат да го подобриме искуството при посета на нашата веб -страница.
Функционалност и содржина на страницата
Функцијата за споделување ја користат посетителите за да ги препорачаат нашите страници и
содржини на социјалните мрежи како што се Фејсбук. Колачињата чуваат информации за тоа како
посетителите ја користат функцијата за споделување - иако не на индивидуално ниво - така што
веб -страницата може да се подобри. Ако не прифаќате колачиња, нема да имате информации
складирани.
За некои од функциите во рамките на нашите веб -страници, ние користиме добавувачи од трети
страни, на пример, кога посетувате страница со видеа вградени од или со врски до YouTube. Овие
видеа или врски (и која било друга содржина од добавувачи на трети страни) може да содржат
колачиња од трети страни и можеби ќе сакате да ги консултирате политиките на овие веб страници за информации за нивната употреба на колачиња.
Веб аналитика
Оваа веб -страница користи Google Analytics која користи колачиња. На збирно ниво, колачињата
чуваат информации за тоа како посетителите ја користат веб -страницата, вклучувајќи го и бројот
на прикажани страници, од каде доаѓа посетителот, и бројот на посети, за да се подобри веб страницата и да се обезбеди подобро корисничко искуство. Ако не ги прифаќате колачиња, не се
зачувуваат информации.
Како да ги отфрлам и бришам колачињата?
Ние нема да користиме колачиња за да собираме лични информации за посетител.

Сепак, можете да изберете да ги одбиете или блокирате колачињата поставени од Орбико или
веб -страниците на која било трета страна добавувачи со промена на поставките на прелистувачот
- видете „Функција за помош“ во вашиот прелистувач за понатаму детали.
Ве молиме имајте предвид дека повеќето прелистувачи автоматски прифаќаат колачиња, па
доколку не сакате да се користат колачиња, можеби ќе треба рачно да ги избришете или
блокирате колачињата.
За информации за употреба на колачиња во прелистувачи на мобилни телефони и за детали како
да одбиете или избришете ги таквите колачиња, погледнете во упатството за мобилниот телефон.
Забележете дека и доколку ја одбиете употребата на колачиња, сепак ќе можете да ги посетите
нашите веб -страници, но на некој од нив функциите може да не работат правилно.
Ако имате дополнителни прашања за Политиката за користење на колачињата, обратете се на:
privacy.orbicomk@orbico.com

