ИП “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД
ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОСРЕДНИК „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД
Какво представляват бисквитките?
Нашият сайт използва „бисквитки“ (известни още като „кукита“). Бисквитките са
малки парченца текст, които се съхраняват на вашия компютър, таблет или мобилно
устройство, когато посещавате почти всеки уебсайт. Те не са програми и не могат да
бъдат изпълнявани като код или да заразят с вируси - вместо това бисквитките действат
по-скоро като паспорт, който сайтът проверява и актуализира при всяко посещение.
Повечето уебсайтове, които посещавате, използват бисквитки, за да подобрят
вашето потребителско изживяване.
Някои бисквитки са абсолютно необходими, за да можете да навигирате из нашия
уебсайт и да ползвате неговите функционалности. Без тези бисквитки не могат да се
активират основни функции за защита и услугите, които сте поискали, не могат да бъдат
предоставени.
Ние използваме Javascript, която е често използвана технология в интернет, за
засичане и управление на тези настройки. Ако вашият браузър не поддържа Javascript,
можете да управлявате Вашите предпочитания за бисквитки чрез настройките за
сигурност на Вашия уеб браузър. За повече информация посетете www.aboutcookies.org.
Като използвате уебсайта и услугите, предлагани от Фоукал Пойнт Инвестмънтс,
Вие приемате настоящата Политика за използване на „бисквитки“ и давате съгласието
си Фоукал Пойнт Инвестмънтс или неговите партньори да поставят „бисквитки“ на
компютъра или мобилното Ви устройство.
Фоукал Пойнт Инвестмънтс използва Google Analytics, за да анализира
използването на уебсайта си, като Google Analytics генерира статистическа и друга
информация за уебсайта посредством „бисквитки“ на компютрите на потребителите.
„Бисквитките“ могат да се поставят на компютъра Ви от Фоукал Пойнт
Инвестмънтс или от неговия партньор Google Inc. Като използвате нашия уебсайт, Вие
давате съгласието си за обработване на данните, събрани от Google Analytics, както и за
методите на обработката им за посочените по-горе цели. Информацията, събрана във
връзка с нашия уебсайт, се използва за създаване на доклади за използването му. Тази
информация се съхранява от Google. „Политиката за поверителност на Google“ е налична
на: [http://www.google.com/policies/privacy/].
Можете да деактивирате бисквитките на Google Analytics, като посетите следния
адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.
Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес:
http://www.google.com/privacypolicy.html.
„Бисквитките“ които използва Фоукал Пойнт Инвестмънтс са няколко
основни вида:
 Основни - бисквитки, които са от съществено значение за функционирането
на уебсайта и нашите продукти и услуги. Минимумът e необходим за
гарантиране на сигурността на нашия уебсайт, осигуряване на работата му
според очакванията, както и да показва информация в правилния формат. Без
тези бисквитки не можем да Ви предоставим нашия уебсайт. Те не могат да
бъдат деактивирани;
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Функционални - уебсайтът също така използва функционални бисквитки,
които му позволяват да запомни изборите, които правите, като предпочитан
език, географска област или да запомни промените, които сте направили в
размера на текста, шрифтовете и други персонализирани части на уеб
страниците, за да осигурят подобрени и персонализирани функции. Ако
деактивирате тези бисквитки, няма да можете да се насладите напълно на
нашия уебсайт;
Аналитични - тези бисквитки събират информация за посетителите, като
например броя на посещенията и как е бил намерен уебсайтът ни. Тази
информация е изключително важна за нас, тъй като ни помага да направим
уебсайта ни по-добър, както и допълнително да подобрим изживяването за
нашите посетители;
Бисквитки на трети страни - тези бисквитки се задават от други уебсайтове,
които поставят бисквитки на компютъра на посетителя. Подобни бисквитки
могат да бъдат поставени, когато посещавате други уебсайтове, и ние нямаме
контрол върху разпространението на тези бисквитки.

Промяна в настройките на бисквитките
Можете да зададете или промените настройките на уеб браузъра си, за да
приемате или отказвате бисквитки. Ако решите да отхвърлите бисквитките, все пак ще
можете да използвате уебсайта ни, въпреки че достъпът Ви до някои негови функции и
области може да бъде ограничен. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да
използвате всички функционалности на нашия уебсайт. Можете също да изтриете
бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър. Отново, това може да има
отрицателно въздействие върху използваемостта на нашите услуги.
Тъй като начините, по които можете да отказвате бисквитки чрез настройките на
Вашия уеб браузър, се различават в зависимост от вида браузър, трябва да посетите
менюто за помощ на браузъра си за повече информация. Необходимо е да следвате
инструкциите, предоставени от уеб браузъра, които обикновено се намират в менютата
„Помощ“, „Инструменти“ или „Редактиране“.
В противен случай, на адрес www.aboutcookies.org е налична конкретна
информация за бисквитките и как те могат да бъдат управлявани, за да отговарят на
предпочитанията на потребителя. За повече информация посетете www.aboutcookies.org.
Този сайт включва инструкции за това как да промените Вашите настройки за
бисквитки за различни браузъри и как да изтриете съществуващи бисквитки от Вашия
компютър.
Ако имате някакви конкретни въпроси относно използването на бисквитки, моля
свържете се с нас.
Повече информация за това кои видове бисквитки са освободени, можете да
намерите тук: ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
Настоящата Политика за използването на бисквитки на ИП „Фоукал Пойнт
Инвестмънтс“ АД е приета с решение на Съвета на директорите на дружеството от
04.11.2020 г.
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