
Политика за бисквитките на Групата Subway®  
 
Последна актуализация: 2 октомври 2019 

 
В Subway искаме да гарантираме, че посещенията Ви на нашия уебсайт са безпроблемни, 
надеждни и максимално полезни. Този уебсайт събира информация посредством 
„бисквитки“ или подобни технологии. Бисквитките се използват масово, за да може 
уебсайтовете и приложенията да работят или да работят по-ефективно, като им помага да 
запомнят определена информация за вас за продължителността на вашето посещение (при 
използване на бисквитка за сесията) или за повторни посещения (използвайки „постоянна“ 
бисквитка). Групата Subway®.  
 
Бисквитки и други мрежови идентификатори 
 
В случай че използвате нашия уебсайт, ние и, с Вашето съгласие, трети лица запазват на 
устройството Ви малки идентификационни файлове, известни като „бисквитки“, които ни 
позволяват да преценим дали влизате повторно на нашия уебсайт от същото устройство, да 
запишем някои от запазените от Вас параметри и да проверим дали сте част от групата 
потребители, към които следва да бъдат насочени определени реклами. Наред с това, ние 
използваме измерващи пиксели (известни като „пикселни маркери“), които представляват 
малки картинки на уебсайта, предназначени да събират определена информация от Вашето 
устройство, като например неговия IP адрес или вида търсачка. 
 
Операторът не използва тези идентификатори, за да Ви идентифицира като физическо лице 
чрез свързване на наличната информация или данни за контакт с физическото лице. 
 
Бисквитките и други мрежови идентификатори се използват за следните цели: 
 

- Строго необходими бисквитки. Тези бисквитки са от съществено значение, за да 
можете да се движите из уебсайта и да използвате неговите функции, като например 
достъп до защитени зони на уебсайта. Например, бисквитките за идентификация и 
сигурност се използват за идентифициране и разпознаване на регистрираните 
ползватели и за да могат те да придобият достъп до поисканото съдържание или 
функции. Без тези бисквитки, услугите, които сте заявили, не могат да бъдат 
предоставени. 

- Функционални бисквитки. Тези бисквитки позволяват на уебсайтовете ни да 
запомнят избора, който сте направили и Вашите предпочитания и да предоставят 
подобрени, по-персонални функции. Например, тези бисквитки ще запомнят данните 
Ви за вход. 

- Бисквитки за представяне. Това са бисквитки за анализ и търсене, които ни 
позволяват да събираме информация за това как посетителите използват даден 
уебсайт, например кои страници са най-често посещавани и дали посетителите 
получават съобщение за грешка от интернет страници. Това ни помага да подобрим 
начина на работа на уебсайта и да изпробваме различни идеи на сайта. 

- Целеви бисквитки. Тези бисквитки записват Вашето посещение на уебсайта, 
страниците, които сте посетили и връзките, които сте следвали. Ще използваме тази 
информация за да направим уебсайта и рекламите в него по-относими към Вашите 
интереси. Наред с това може да споделим тази информация с трети страни за тази 
цел. 



 
Таблиците по-долу обясняват видовете бисквитки, които използваме, и защо ги използваме: 
 
Бисквитки на първата страна:   Задавани и събирани от самия уебсайт и използвани единствено от 
сайта, когато го посещава потребител. 
 

Наименование на 
бисквитката 

Цел Строго 
необходима 
(Да/Не) 

Срок 

Бисквитки за 
сесията 

Бисквитките	помагат	на	уебсайта	
да	запомни	основа	информация	за	
съдържанието,	когато	навигирате	
от	страните	на	страница,	така	че	да	
не	се	налага	да	въвеждате	
повторно	или	да	попълвате	отново	
информация.	
	
 

Да 30 дни  

Постоянни 
бисквитки 

Бисквитките се съхраняват на Вашия 
лаптоп или мобилно устройство, 
дори когато сте напуснали уебсайта и 
помагат на уебсайта да си спомни, 
когато се върнете като посетител, но 
не Ви идентифицира като конкретна 
личност. 

Да 30 дни  

    
    
    

 
Бисквитки на трета страна:   Заложени и събирани от други дружества, различни от уебсайта, като 
например рекламодатели или услуги, използвани от уебсайта за неща, като например уеб анализ или 
за споделяне в социалните медии. 
 

Наименование на 
бисквитката 

Цел Строго 
необходима 
(Да/Не) 

Срок 

Google Analytics Бисквитките събират статистика за 
това как се използва нашият уебсайт  

Да 360 дни 

Facebook Pixel Бисквитките събират статистика за 
това как се използва нашият уебсайт 

Да 180 дни 

    
    
    

 
Целеви бисквитки: се залагат в нашия сайт от нашите рекламни партньори. Те може 
да се използват от рекламните ни партньори за изграждане на профил на Вашите 
интереси и за да ви показват относими реклами на други сайтове. Работят като 
идентифицират уникално Вашата търсачка и устройство.  
 

Наименование на 
бисквитката 

Цел Строго 
необходима 
(Да/Не) 

Срок 

Google Analytics Бисквитките събират статистика за 
това как се използва нашият уебсайт  

Да 360 дни 

Facebook Pixel Бисквитките събират статистика за 
това как се използва нашият уебсайт 

Да 180 дни 

    
    
    

 



Социални медии:  Ние позволяваме на потребителите да споделят нашия уебсайт в 
социалните медии, като например Facebook и Twitter посредством техните бисквитки. Тези 
бисквитки не са под наш контрол. Моля, вижте съответните политики за неприкосновеността 
на личността на доставчика на социални медии относно начина на работа на техните 
бисквитки. 
 
Някои Бисквитки и други мрежови идентификатори на нашия уебсайт се управляват изцяло 
или частично от трети страни. Тези страни имат свои собствени условия, които регулират 
използването на мрежови идентификатори. Моля, вижте тези условия по-долу: 
 

- За подробна информация относно условията на Google за използване на Бисквитки, 
натиснете тук. 

- За подробна информация относно условията на Facebook за използване на 
Бисквитки, натиснете тук. 

 
За какъв срок бисквитките остават на устройството ми? 
 
Срокът, през който бисквитката ще остане на Вашия компютър или мобилно устройство, 
зависи от това дали се касае за „постоянна“ бисквитка или бисквитка за сесията. 
Бисквитките за сесията остават на устройството Ви, докато не преустановите сърфирането. 
Постоянните бисквитки остават на компютъра или мобилното Ви устройство, докато не 
изтече техният срок или докато не бъдат изтрити. 

Вие контролирате използването на Бисквитките  

Можете да деактивирате използването на Бисквитки в настройките на Вашата търсачка, 
както и да премахнете вече съхранените Бисквитки. Ако решите да откажете  бисквитките, 
можете да използвате нашия уебсайт, но достъпът Ви до някои функционалности и зони от 
уебсайта може да бъде ограничен. 

Производителите на търсачката предоставят страници за помощ във връзка с управлението 
на бисквитките в своите продукти. Моля, вижте по-долу за повече информация: 

• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Mozilla Firefox 
• Safari (Desktop) 
• Safari (Mobile) 
• Android Browser 
• Opera 
• Opera Mobile 

За други търсачки, моля, вижте документацията, която производителят на Вашата търсачка 
предоставя. 
В допълнение към това, можете да използвате някои от онлайн инструментите, като 
например www.aboutads.info/choices и www.youronlinechoices.eu.  
 
 
КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 
 
Ако имате въпроси относно използваните от нас бисквитки, моля, обърнете се към: 
 



Служба по неприкосновеност на личността на Групата Subway®  
К/о Франчайз Уърлд Хедкуотърс ЛЛК  
325 Съб Уей  
Милфорд, CT  
06461 
САЩ 
Телефон:   (203) 877-4281 или безплатен номер:  1-800-888-4848  
Факс:   (203) 783-7479 
Имейл адрес:   privacy@subway.com 

Колко  често ще актуализираме настоящата Политика за бисквитките? 

Възможно е периодично да актуализираме настоящата Политика за бисквитките, за да 
отразим, например, промени в бисквитките, които използваме или по други оперативни, 
законови или регулаторни причини. Моля, преглеждайте редовно Политиката за 
бисквитките, за да се информирате относно използваните от нас бисквитки и свързани 
технологии. 

 


