
Политика за бисквитки
Това е Политиката за бисквитки за Largo Mall, достъпна от https://largomall.bg
Какво представляват бисквитките
Както е обичайна практика с почти всички професионални уебсайтове, този сайт използва
бисквитки, това са малки файлове, които се изтеглят на вашия компютър, за да подобрите
изживяването си. Тази страница описва информацията, която събират, как я използваме и
защо понякога се налага да съхраняваме тези бисквитки.
Тук споделяме също как можете да предотвратите съхраняването на тези бисквитки,но
това може да понижи или да “разбива” определени елементи от функционалността на
сайта.
За повече обща информация относно бисквитките, моля, прочетете „Какво представляват
бисквитките“. Информация относно бисквитките от тази Политика за бисквитки са от
Генератора на Политика за поверителност.
Как използваме бисквитки
Ние използваме бисквитки по различни причини, описани подробно по-долу. За
съжаление в повечето случаи няма индустриални стандартни опции за деактивиране на
бисквитки без пълно деактивиране на функционалността и функциите, които добавят към
този сайт. Препоръчително е да оставите всички бисквитки, ако не сте сигурни независимо
дали имате нужда от тях или не, в случай че се използват за предоставяне на услуга,
която използвате.

Деактивиране на бисквитки

Можете да предотвратите настройката на бисквитки, като коригирате настройките на
вашия браузър (вижте браузъра си “Помощ” за това как да направите това). Имайте
предвид, че деактивирането на бисквитките ще повлияе на функционалността на това и
много други уебсайтове, които посещавате. Деактивирането на бисквитките обикновено
води до деактивиране на някои функционалности и характеристики на този сайт. Затова
се препоръчва да не деактивирате бисквитките.

Бисквитките, които задаваме

Бисквитки за предпочитания на сайта
За да ви осигурим страхотно изживяване на този сайт, ние предоставяме
функционалността за настройка предпочитания за това как този сайт работи, когато го
използвате. За да запомним вашите предпочитания, трябва да зададете бисквитки, така
че тази информация да може да бъде извикана всеки път, когато взаимодействате със
страница, е засегната от вашите предпочитания.

Бисквитки на трети страни
В някои специални случаи използваме и бисквитки, предоставени от доверени трети
страни. Следващият раздел подробности кои бисквитки на трети страни може да
срещнете чрез този сайт.



От време на време тестваме нови функции и правим фини промени в начина, по който е
сервиран сайтът. Когато все още тестваме нови функции, тези бисквитки могат да бъдат
използвани, за да гарантираме, че вие получавате последователно изживяване, докато
сте на сайта, като същевременно гарантираме, че разбираме кои оптимизации
нашите потребители оценяват най-много.

Повече информация
Надяваме се, че това ви е изяснило значението на бисквитките както и вашите права.
Ако имате нужда от повече информация, можете да се свържете с нас чрез един от
нашите предпочитани методи за контакт:
largomall@yahoo.com


