
 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ 

НА 

RAYXLAB.COM 

 „РАЙ-ДЕНТ-АИПДП-ИП“ ЕООД използва "бисквитки", които събират 

информация, от Вас при взаимодействие с нашия сайт, за да подобрим тяхното представяне 

и Вашето преживяване. 

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашия 

компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще 

помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, 

когато го посетите.  

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да 

запомним Вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се 

представят нашия сайт, да Ви показваме реклами, които вярваме, че са релевантни на 

Вашите интереси или дори ни позволяват да Ви препоръчаме съдържание, което смятаме, 

че ще бъде интересно за Вас. 

Видове бисквитки: 

1. Основни 

RAYXLAB.COM ще: 

 Основни: Запаметява избора ви за бисквитки 

 Основни: Позволява сесийни бисквитки 

 Основни: Събира информация за това какво попълвате в полетата за контакт 

 Основни: Запаметяване ако сте влезли в профила си 

 Основни: Запаметява езикови настройки 

RAYXLAB.COM няма да: 

 Запаметява пароли и данни за достъп 

 Функционални: Социални мрежи и настройки 

 Функционални: Запаметява регион и страна 

 Аналитични: Проследява посетените от потребителя страници  

 Аналитични: Проследява местоположение и реглион въз основа на IP адреса 

 Аналитични: Проследява времето, прекарано на съответната страница 

 Аналитични: Повишава качеството на статистическите функции  

 Аналитични: Приспособяване на информацията, свързана с реклами въз основа на 

съдържанието от други страници, които потребителят е посетил преди  

 Аналитични: Събиране на лична информация като име и местоположение  



 

 

2. Функционални 

RAYXLAB.COM ще: 

 Основни: Събира информация за това какво попълвате в полетата за контакт. Основни: 

Запаметяване ако сте влезли в профила си 

 Основни: Запаметява езикови настройки 

 Функционални: Социални мрежи и настройки 

 Функционални: Запаметява регион и страна 

 RAYXLAB.COM няма да: 

 Аналитични: Проследява посетените от потребителя страници  

 Аналитични: Проследява местоположение и реглион въз основа на IP адреса 

 Аналитични: Проследява времето, прекарано на съответната страница 

 Аналитични: Повишава качеството на статистическите функции  

 Аналитични: Приспособяване на информацията, свързана с реклами въз основа на 

съдържанието от други страници, които потребителят е посетил преди  

 Аналитични: Събиране на лична информация като име и местоположение  

3. Аналитични 

RAYXLAB.COM ще: 

 Запаметява пароли и данни за достъп 

 Функционални: Социални мрежи и настройки 

 Функционални: Запаметява регион и страна 

 Основни: Събира информация за това какво попълвате в полетата за контакт 

 Аналитични: Проследява посетените от потребителя страници  

 Аналитични: Проследява местоположение и реглион въз основа на IP адреса 

 Аналитични: Проследява времето, прекарано на съответната страница 

 Аналитични: Повишава качеството на статистическите функции  

RAYXLAB.COM няма да: 

 Маркетингови опции не са налични на настоящия сайт. 

4. Маркетингови 

RAYXLAB.COM ще: 

 Запаметява пароли и данни за достъп 

 Функционални: Социални мрежи и настройки 

 Функционални: Запаметява регион и страна 



 

 

 Основни: Събира информация за това какво попълвате в полетата за контакт 

 Аналитични: Проследява посетените от потребителя страници  

 Аналитични: Проследява местоположение и реглион въз основа на IP адреса 

 Аналитични: Проследява времето, прекарано на съответната страница 

 Аналитични: Повишава качеството на статистическите функции  

 Реклами: Събиране на лични данни от които е видно място и дата на посещение 

RAYXLAB.COM няма да: 

 Запаметяване на пароли и профили 

 

 

 

 

 

 

 

 


