Бисквитки
Информация за използването на бисквитки в уебсайтa на КВС България – ESG
Академия
Какво представляват бисквитките?
На този уебсайт се използват т. нар. бисквитки (cookies). Бисквитките представляват
малки текстови файлове, които нашият уебсървър изпраща към вашия компютър,
смартфон или таблет при посещението на този уебсайт. Съхраняват се в интернет
браузъра, който използвате. Бисквитките могат да изпълняват различни функции.
Настоящата „Информация за използването на бисквитки в уебсайта на КВС България –
ESG Академия“ има за цел да ви информира за конкретните функции на използваните
различни видове бисквитки.
Напомняме ви, че по всяко време можете да настроите вашия интернет браузър да ви
уведомява за използването на бисквитки, както и да деактивирате приемането на
бисквитки от страна на интернет браузъра. Имайте предвид, че в такъв случай при
определени обстоятелства това може да наруши нормалното функциониране на
настоящия уебсайт.
Какви видове бисквитки използваме в уебсайтa на КВС България – ESG Академия?
Използват се два основни вида бисквитки в уебсайта:
•

•

Сесийни бисквитки
Представляват временни бисквитки, които са активни единствено при влизане в
уебсайта (след като посетителят затвори браузъра си, сесийната бисквитка се
изтрива). Сесийните бисквитки помагат на уебсайта да запамети стъпките, които
посетителят е направил в предходната страница, за да му спести нуждата от
повторно въвеждане на информация.
Постоянни бисквитки
Постоянните бисквитки остават на компютъра ви след посещение на уебсайта.
Използваме постоянни бисквитки, за да ви покажем диалоговия прозорец,
който се появява при първоначалния ви достъп до уебсайта и който иска вашето
съгласие за използване на бисквитки. Срокът на валидност на различните
бисквитки е описан в таблицата по-долу.

От гледна точка на предназначението им, бисквитките се делят на:
•

Строго необходими бисквитки
Този вид бисквитки правят работата на уебсайта възможна, опосредстват
основни функции като навигацията между страниците и достъпа до защитените
части на сайта. Нормалното функциониране на уебсайта не би било възможно
без такива бисквитки.

•

Функционални бисквитки
Тези бисквитки дават възможност уебсайтът да предостави усъвършенствана
функционалност и персонализация, като запомни изборите, които правите
(например потребителско име или идентификация, избора на език или региона,
в който се намирате, актуална информация за продукти, които сте разглеждали).

Те могат да се използват също така, за да предоставим услуги, които сте
заявили, например гледането на видео. Информацията, която събират тези
бисквитки, се анонимизира и те не могат да проследят вашата дейност, докато
сърфирате в други уебсайтове. Без тези бисквитки е възможно някои или всички
услуги да не функционират правилно.
•

Статистически
Тези бисквитки се използват за проследяване на страниците, които посещавате
в този уебсайт. Използва се за статистически и аналитични цели, които ни
позволяват да предложим по-добри услуги и продукти на нашата аудитория.

Маркетингови и Рекламни
Тези бисквитки съдържат информация за потребителското ви поведение на
нашия уебсайт и могат да бъдат използвани за персонализиране на рекламни
кампании през платформите на външни сайтове и услуги. По този начин виждате
подходяща за вас информация. Това включва данни за посещения на сайта,
попълнени форми за контакт. Информацията, която се предоставя на външни
сайтове, е анонимизирана. Използването на информацията е лимитирано с цел
подобряване на вашето клиентско преживяване на kbc-esg.com и се съхранява
съгласно изискванията за съхранение на лични данни. За тяхното прилагане ние
разчитаме на вашето съгласие, което в последствие и по всяко време свободно
можете да оттеглите от меню „Настройки на бисквитките“.
Блокиране и изтриване на бисквитките
•

Ако искате да ограничите бисквитките или да ги блокирате на настоящия уебсайт,
можете да го направите, като промените настройките на вашия интернет браузър.
Повече информация може да получите от помощното меню на браузъра ви.
Пълен списък с бисквитки, които се използват на настоящия сайт:
Строго необходими
Име

Доставчик

_[functiona
l]

Цел

Валидност

Тип

Записва съгласията на
посетителя относно
бисквитките и сходните
на тях технологии за този
домейн.

1 година

HTTP Cookie

Статистически
Име

Доставчик

_ga

Google

Цел

Валидност

Тип

2 години

HTTP Cookie

_gid

Google

Регистрира уникален
идентификатор, който се използва
да се генерира статистическа
информация за това как
посетителят използва сайта.

2 година

Маркетингови
Име

Доставчик

Цел

Валидност

Тип

_fbp

facebook.com

Използва се
от Facebook
за
предоставяне
на
информация
с рекламна
цел в реално
време от
трети страни.

3 месеца

HTTP Cookie

_fr

facebook.com

Използва се
от Facebook
за
предоставяне
на
информация
с рекламна
цел в реално
време от
трети страни.

3 месеца

HTTP Cookie

HTTP Cookie

Защита на личните данни
Информация за обработване на лични данни на кандидати и участници в KBC България ESG академия
Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Като администратор на Вашите лични
данни ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да
обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В
настоящата информация е пояснено какви Ваши лични данни ще обработваме, за
какви цели и на какви основания, на какви получатели бихме могли да ги предоставим,
за какви срокове ги съхраняваме.
Кой е администратор на Вашите данни?
Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство
с ОББ АД, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум
център, обработват данните на кандидатите и избраните за участие в KBC България - ESG
академия.
Фактически Вашите данни се намират в притежание на Стопански факултет към
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който чрез свой представител получава
директно по имейл всички кандидатури, постъпили през платформата за участие,
извършва подбор и оценката на кандидатите, а ОББ АД единствено предоставя
техническата обезпеченост и изгражда платформа, през която данните се събират и
обработват. ОББ може да получи минимален набор от информация след приключване
на Академията, но в изключително редки случаи би имала пряк достъп до Вашите лични
данни.
За отправяне на допълнителни запитвания относно обработването на личните Ви
данни, както и за упражняване на правата Ви като субект на данни, а именно право на
достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на
обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се
направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на
данните, може да се свържете с което и да е от посочените като администратор лица,
или да изпратите запитване на имейл: bivanova@feb.uni-sofia.bg - Б. Иванова –
Стопански факултет към Софийски университет
За какви цели обработваме Вашите лични данни?
Стопански университет към Софийски университет, а при необходимост и ОББ
обработват ограничен набор от лични данни на кандидати за участие и избрани
участници в KBC ESG академия за следните цели:
-

-

Преглед и оценка на кандидатурите за участие в Академията и избор на
лицата, които ще бъдат включени в Академията;
Администриране на участието в Академията, оценка на резултатите и
издаване на удостоверение за завършване на следдипломна
квалификация
Отчетни цели.

Какви категории данни обработваме?
При извършване на подбор и оценка на желаещите за участие в KBC България - ESG
академия, Стопански университет към Софийски университет, ще а следните данни:
-

Данни за идентификация на кандидати и участници;
Данни за образование и квалификация, трудова заетост и професионален
опит;
Данни за контакт;
Данни за предишна ангажираност по темата на Академията и мотивация.

В ограничени случаи и при необходимост е възможно тези данни да се достъпват и от
ОББ (напр. поддръжка на платформата)
На какво основание обработваме Вашите данни?
Ние обработваме Вашите данни на база заявеното от Ваша страна съгласие и желание
за участие в KBC България - ESG академия. За някои от целите, напр. за отчет на
резултатите и оценка на проведената инициатива, ние можем да обработваме
ограничени и в повечето случаи агрегирани данни на участниците на основание
легитимен интерес.
За какъв срок съхраняваме Вашите данни?
Данните на лицата, избрани за участие в Академията и подадени чрез платформата
kbc-esg.com, се съхраняват за срок 1 година след завършване на Академията. За всички
останали кандидати, които не са избрани за участие в Академията, данните се
съхраняват за 9 месеца.
Какво можете да направите, ако не сте доволни от начина, по който обработваме
Вашите данни?
Сигурното и законосъобразно обработване на Вашите данни е наш приоритет. В случай
че изпитвате обосновани притеснения или не сте доволни от начина, по който
администрираме Вашите данни, ще се радваме да получим и обсъдим Вашата обратна
връзка на посочените по-горе адреси за кореспонденция. Молим да имате предвид, че
дейността ни, свързана с обработване на лични данни, подлежи на контрол от Комисия
за защита на личните данни, с която имате право да се свържете, в случай че нашите
действия и отговори не Ви удовлетворяват напълно.

Повече информация за българското и европейско законодателство относно защитата
на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на
личните данни: www.cpdp.bg

