
Информация за използването на бисквитки в уебсайта на Кюн и Партньори Б-я 

Какви видове бисквитки използваме в уебсайтът на Кюн и Партньори Б-я? 

Кюн и Партньори Б-я използва два основни вида бисквитки на своя уебсайт: 

• 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. Тези бисквитки се изтриват автоматично след 90 дни. 

От гледна точка на функционалността, 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 уебсайта 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). Те могат да се използват също така, за да предоставим услуги, които сте заявили, например 

гледането на видео. Информацията, която събират тези бисквитки, може да бъде анонимизирана и те не могат да 



проследят Вашата дейност, докато сърфирате в други уебсайтове. Ако не позволите 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. Информацията, която 

съхраняваме, се обобщава и не съдържа никакви лични данни. Използва се за статистически и аналитични цели, които 

ни позволяват да предложим по-добри услуги и продукти на нашата аудитория. 

• 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. Те не съхраняват лични данни и информацията е анонимизирана. 

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. Може да блокирате всички бисквитки, да приемете само част от тях или да 

изтривате всички бисквитки при излизане от браузъра. Повече информация може да получите от помощното меню на 

браузъра Ви. 

Пълен списък с бисквитки, които са използват на настоящия сайт: 

• Строго необходими 

Име Доставчик Цел Валидност Тип 

_kuehnleasing_bg 

[functional] 

Kuehnleasing-

bg.com 

Записва съгласията на посетителя относно 

бисквитките и сходните на тях технологии за този 

домейн. 

1 година 
HTTP 

Cookie 

• Статистически  



Име Доставчик  Цел Валидност Тип 

_ga 
Kuehnleasing-

bg.com 

Регистрира уникален идентификатор, който се 

използва да се генерира статистическа 

информация за това как посетителят използва 

сайта. 

2 години HTTP Cookie 

_gid 
Kuehnleasing-

bg.com 

Регистрира уникален идентификатор, който се 

използва да се генерира статистическа 

информация за това как посетителят използва 

сайта. 

1 ден HTTP Cookie 

 


