За Uroguard.bg е важно да предостави на своите потребители
безпроблемно, информирано и защитено сърфиране в уеб сайта. За тази
цел използваме технологията на бисквитките.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на устройството, което
използвате (компютър, лаптоп или друго мобилно устройство), за да достъпвате желаната
информация в мрежата.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ?
Бисквитките са технологията, която позволява на всеки уеб сайт да работи безпроблемно.
За да постигнат това, бисквитките биват необходими, аналитични, социални и рекламни.
Необходимите бисквитки, например, ни позволват да превърнем уеб сайта си в уебмагазин или, с други думи, без небохдимите бисквитки няма да имате възможност да
създадете свой акаунт и добавите продукти във Вашата кошница.
Аналитичните бисквитки респективно ни помагат да анализираме начинът, по който
бива използван нашият уеб магазин (например брой потребители). С тази информация,
установяваме как можем да подобрим функционалността на самия уеб сайт.
Бисквитките на социалните мрежи интегрират социалните мрежи в уеб сайта ни, за да
направят харесването и споделянето на страница по-лесно, бързо и безпроблемно.
Рекламните бисквитки ни помагат да управляваме умно рекламите, които достигат до
Вас онлайн както на нашия сайт, така и извън него. С помощта на тези бисквитки, Вие ще
виждате само интересни и интригуващи за Вас реклами.

Как мога да избирам своите бисквитки на уеб сайта на Uroguard.bg?
Можете да променяте настройките на своите бисквитки по всяко време като кликнете върху
"Бисквитки". Там имате възможността да изберете кои типове бисквитки желаете да
активирате на нашия уеб сайт. В "Настройки на бисквитките" можете да намерите и списък
на всички бисквитки.
Важно е да имате предвид, че "Настройки на бисквитките" на нашия уеб сайт не
гарантират изтриването на всички направени настройки до момента. Това можете да
регулирате чрез настройките на браузъра, който използвате.

Как да управлявате и дезактивирате бисквитките на Вашия браузър
Ако деактивирате всички бисквитки или всички бисквитки към Uroguard.bg в настройките
на браузъра Ви, трябва да знаете, че някои секции или функции на уеб сайтът ни няма да
работят, защото Вашият браузър може да блокира необходимите за елементарна
функционалност бисквитки.

