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ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ НА „ИН ТАЙМ“ ООД 

1. Данни за идентификация на администратора и координати за връзка с него. Координати за 
връзка с длъжностно лице по защита на лични данни. 

ИН ТАЙМ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 121094705, със седалище и 
адрес на управление в гр. София, район Искър, ул. „Неделчо Бончев" № 41.  
 
ИН ТАЙМ е администратор на лични данни, който ще обработва Вашите лични данни.  
За връзка с длъжностното лице по защита на лични данни, може да използвате ел. поща: 
mydataprotection@intime.bg. 

За по-доброто функциониране на нашия уебсайт, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове 
с данни, наричани бисквитки в съответствие с нашата политика за използване на бисквитки. Повечето големи 
уебсайтове също използват този метод. 

2. Какво представляват бисквитките?  
 
Бисквитки (Cookies) са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно 
устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и 
предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта 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.  
 
3. По какъв начин използваме бисквитките? 

Настоящият уебсайт използва следните бисквитки: 

Наименование  Тип          Цел                 Доставчик                      Валидност 
_grecaptcha HTML Тази бисквитка се 

използва за 
разграничаване между 
хората и „ботовете“. 

Това е от полза за 
уебсайта, за да се правят 

валидни отчети за 
използването му. 

GOOGLE Постоянна 

CookieConsent HTTP Съхранява състоянието 
на съгласието на 
бисквитките на 

потребителя за текущия 
домейн 

COOKIEBOT 1 година  

_GRECAPTCHA HTTP Тази бисквитка се 
използва за 

разграничаване между 
хората и „ботовете“. 

Това е от полза за 
уебсайта, за да се правят 

GOOGLE 179 дни   
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валидни отчети за 
използването му. 

rc::a HTML Тази бисквитка се 
използва за 

разграничаване между 
хората и „ботовете“. 

Това е от полза за 
уебсайта, за да се правят 

валидни отчети за 
използването му. 

GOOGLE Постоянна 

rc::b HTML Тази бисквитка се 
използва за 

разграничаване между 
хората и „ботовете“. 

GOOGLE Сесия 

rc::c HTML Тази бисквитка се 
използва за 

разграничаване между 
хората и „ботовете“. 

GOOGLE Сесия 

PHPSESSID HTTP Запазва състоянието на 
потребителската сесия в 

заявките за страници. 

my.city-express.bg Сесия 

pll_language HTTP Тази бисквитка се 
използва за определяне на 

предпочитания език на 
посетителя и, ако е 
възможно, задава 

съответния език на 
уебсайта. 

city-express.bg 1 година 

_ga HTTP Регистрира уникален 
идентификатор, който 

се използва за генериране 
на статистически данни 
за това как посетителят 

използва уебсайта. 

GOOGLE 2 години 

_gat HTTP Използва се от Google 
Analytics за ограничаване 

на честотата на 
заявките 

GOOGLE 1 ден 

_gid HTTP Регистрира уникален 
идентификатор, който 

се използва за генериране 
на статистически данни 
за това как посетителят 

използва уебсайта. 

GOOGLE 1 ден 

vuid HTTP Събира данни за 
посещенията на 
потребителя на 

уебсайта, като например 

Vimeo 2 години 
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кои страници са били 
прочетени. 

_fbc HTTP Тази бисквитка се 
използва от Facebook за 
насочване на реклама въз 
основа на поведението и 

предпочитанията на 
потребителите в 

множество уебсайтове. 
Бисквитката съдържа 

криптиран 
идентификатор, който 

позволява на Facebook да 
идентифицира 

потребителя в различни 
уебсайтове. 

Facebook 3 месеца 

_fbp HTTP Използва се от Facebook 
за доставяне на поредица 

от рекламни продукти, 
като наддаване в реално 
време от трети страни 

рекламодатели. 

Facebook 3 месеца 

tr Pixel Използва се от Facebook 
за доставяне на поредица 

от рекламни продукти, 
като наддаване в реално 
време от трети страни 

рекламодатели. 

Facebook Сесия 

 
 

4. Какви видове бисквитки използваме? 
 

 Необходими бисквитки: Тези "бисквитки" са необходими, за да функционира по предназначение 
нашият уеб-сайт и с цел да бъде създадена потребителска сесия за посетителя и зададена 
потребителска група с достъп до публичните ресурси в сайта (текст, изображения и т.н.). Тези 
бисквитки се ползват само от нас и поради тази причина са т.н. First Party Cookies. Те се 
съхраняват на терминалното Ви устройство само по време на актуалната сесия на сърфиране. За 
използването на необходимите бисквитки не се изисква Вашето съгласие. Необходимите бисквитки 
не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено те се задават само в отговор на 
действията, направени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например задаване на 
Вашите предпочитания за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри. 
Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези "бисквитки", но 
някои части от сайта няма да работят. Тези "бисквитки" не съхраняват никаква лична информация 
и се изтриват в края на потребителската сесия, т.е. след като нашия сайт бъде затворен на 
съответното терминално устройство. 
 

 Функционални бисквитки: „Бисквитките“, които служат за предоставяне на функционалност, 
дават възможност на потребителите да взаимодействат с дадена услуга или сайт, за да ползват 
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основни техни функции. Нещата, които се смятат за основни, включват предпочитания като 
избора на език, продуктови оптимизации, които помагат за поддържането и подобряването на 
услугата, и запазването на информация, свързана със сесията на потребителя. Някои „бисквитки“ 
се използват за запазване на предпочитанията на потребителя. Например повечето хора, които 
използват услугите на Google, имат в браузърите си „бисквитка“, наречена NID. Тя съдържа 
уникален идентификатор, чрез който се запомнят предпочитанията ви и друга информация, като 
предпочитания от вас език, колко резултата от търсенето искате да се показват на страница 
(например 10 или 20). 
 

 Аналитични бисквитки:  
Някои „бисквитки“ помагат на сайтовете да разберат как посетителите им взаимодействат с 
тях. Например Google Анализ – продукт на Google, който помага на собствениците на сайтове и 
приложения да разберат как хората взаимодействат с дадена услуга – използва набор от 
„бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден 
сайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. 
 

 Маркетингови бисквитки: Маркетинговите "бисквитки" се използват за проследяване на 
посетителите между отделни сайтове. Целта им е показването на реклами, които имат 
отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни 
за издателите на реклами и рекламодатели-трети страни. 

 
 Проследяващи „бисквитки“ от социални плъгин модули: Тези бисквитки могат да се използват 

например за поведенческа реклама, анализ. Уеб сайтът ни разрешава бисквитки на социални мрежи 
на трети страни (напр. Facebook). Това позволява на потребителя да споделя съдържание от уеб 
сайта в социалните мрежи. Тези трети страни могат да използват бисквитки за собствени цели. 
ИН ТАЙМ няма да влияе върху начина, по който социалната мрежа използва Вашите данни. За 
повече информация относно бисквитките, зададени от социалната мрежа, моля, направете 
справка в техните собствени политики за поверителност. 

 
5. Как можете да контролирате бисквитките? 

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация 
вижте https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.  Можете да изтриете всички бисквитки, които 
вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. 
Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато 
посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. 

Как можете да се свържете с нас? 

Всеки може да се свърже с нас, за да упражни своите права за защита на данните или да направи други 
свързани с данните запитвания, като ни пише по електронна поща на адрес mydataprotection@intime.bg, или 
изпрати писмо по пощата на адрес: 

гр. София, район Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 41 

ИН ТАЙМ може да променя настоящата Политика за използване на бисквитки по всяко време. 
Следва да я проверявате редовно за промени. 
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