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ПОЛИТИКА ЗА “БИСКВИТКИ” 

www.legitsign.com  

 

Това е нашата Политика за “бисквитки”. Тя е неразделна част от нашите 

Общи условия за ползване. Ние използваме бисквитки или други 

подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото 

представяне.  

 

“Бисквитките” са малки текстови файлове, които се създават, достъпват, 

прочитат, модифицират или изтриват на твърдия диск на Крайния 

потребител по някои от следните начини: 1) от Интернет сървър чрез 

Интернет страницата, в контекста на HTTP/HTTPS GET/POST заявки; и 2) от 

добавен на Интернет страницата програмен код (напр. JavaScript). Тези 

файлове представляват част от възможностите на Администратора да 

събира, запазва трайно и достъпва информация за потребителите. С 

използването на термина “Бисквитки” назоваваме всички файлове и 

технологии, които събират информация по този начин.  

 

Какви “бисквитки” използваме? 

ВИД 1 НЕОБХОДИМИ 

Домейн www.legitsign.com  

Категория Име Тип Цел Действие 

Необходими PHPSESS
ID 

HTTP Запазва потребителската сесия в различните 
страници. 

1 ден 

Необходими CookieCo
nsent 

HTTP Запазва данни относно приемане на правилата за 
лични данни и персонализиране на настройки за 
бисквитки 

5 г 

Домейн www.google.com  

http://www.legitsign.com/
http://www.legitsign.com/
http://www.google.com/
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Необходими rc::c HTML Различава физически потребители на сайта и 
софтуерни ботове 

Сесийна 

 

ВИД 2 НАСТРОЙКИ 

Домейн www.cookiebot.com  

Категория Име Тип Цел Действие 

Настройки CookieCo
nsentBul
kSetting-

# 
 

HTML Запазва данни относно приемане на правилата за 
лични данни и персонализиране на настройки за 
бисквитки сред множество уебсайтове 

Постоянна 

Настройки CookieCo
nsentBul
kTicket 

 

HTTP Запазва данни относно приемане на правилата за 
лични данни и персонализиране на настройки за 
бисквитки сред множество уебсайтове 

1 г 

 

ВИД 3 СТАТИСТИКА 

Домейн www.legitsign.com  

Категория Име Тип Цел Действие 

Статистика  _ga HTTP Регистрира потребителя с уникален 
идентификационен код за генериране на данни за 
ползването на сайта. 

2 г 

Статистика  _gat HTTP Поддържа ритмичност на заявките към сайта. 1 ден 

Статистика  _gat_gtag
_UA_1520
76674_1 

HTTP Поддържа ритмичност на заявките към сайта. 1 ден 

Статистика  _gid HTTP Регистрира потребителя с уникален 
идентификационен код за генериране на данни за 
ползването на сайта 

1 ден 

Домейн www.google-analytics.com  

Категория Име Тип Цел Действие 

Статистика collect Pixel Изпраща данни до Google Analytics за устройството 
на потребителя и поведението му. Проследява 

Сесийна 

http://www.cookiebot.com/
http://www.legitsign.com/
http://www.google-analytics.com/
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потребителя през различни устройства и маркетинг 
канали. 

 

ВИД 4 МАРКЕТИНГ - ТРЕТИ СТРАНИ 
 

Домейн www.google.com 

Категория Име Тип Цел Действие 

Маркетинг ads/ga-
audience

s 

Pixel Използва се за повторно привличане на посетители 
към сайта, за които има вероятност да се превърнат 
в реални клиенти - на основание потребителското 
им поведение в други уеб сайтове. 

Сесийна 

Маркетинг 1P_JAR HTTP Запазва информация относно това как крайният 
потребител използва уебсайта и всяка реклама, 
която крайният потребител може да е видял преди 
посещението в сайта.  
Показва персонализирани реклами от Google 
сайтове, въз основа на предишни търсения и 
действия. 

30 дни 

Маркетинг APISID HTTP Показва персонализирани реклами от Google 
сайтове, въз основа на предишни търсения и 
действия,  чрез създаване на потребителски профил 
на интереси. 

2 години 

Маркетинг CONSENT HTTP Запазва информация относно това как крайният 
потребител използва уебсайта и всяка реклама, 
която крайният потребител може да е видял преди 
посещението в сайта.  

Постоянна 

Маркетинг HSID HTTP Създадена от DoubleClick (което е притежание на 
Google) тази бисквитка изгражда потребителски 
профил на посетителя на сайта въз основа на 
интереси и показани реклами на други сайтове. 

2 години 

Маркетинг SSID HTTP Запазва информация относно това как крайният 
потребител използва уебсайта и всяка реклама, 
която крайният потребител може да е видял преди 
посещението в сайта.  
Показва персонализирани реклами от Google 
сайтове, въз основа на предишни търсения и 
действия.  

2 години 

Маркетинг NID HTTP Създадена от DoubleClick (което е притежание на 
Google) тази бисквитка изгражда потребителски 
профил на посетителя на сайта въз основа на 
интереси и показани реклами на други сайтове. 

6 месеца 

Маркетинг SAPISID HTTP Бисквитката изгражда потребителски профил на 
посетителя на сайта въз основа на интереси и 
показани реклами на други сайтове. Създава 

2 години 

https://privacy.google.com/


 

 

стр. 4 

уникален идентификатор на потребителското 
устройство и браузър.  

Маркетинг SID HTTP Показва персонализирани реклами от Google 
сайтове, въз основа на предишни търсения и 
действия. 

2 години 

Маркетинг SIDCC HTTP Запазва информация относно това как крайният 
потребител използва уебсайта и всяка реклама, 
която крайният потребител може да е видял преди 
посещението в сайта.  
Показва персонализирани реклами от Google 
сайтове, въз основа на предишни търсения и 
действия.  

6 месеца 
 

Домейн www.doubleclick.com  

Категория Име Тип Цел Действие 

Некласифицирана DSID - Некласифицирана 6 дни 

Таргетиране и 
продажби 

r/collect Pixel Докладва данни към Google Analytics относно 
използваното устройство за достъп до сайта и 
поведението на потребителя. Проследява 
посетителя на сайта сред множество устройства и 
канали за реклама.  

Сесийна 

Таргетиране и 
продажби 

IDE HTTP Регистрира и докладва данни за действията на 
потребителя в сайта след разглеждане или кликване 
върху материали на рекламодателите - за измерване 
ефективността на рекламата и предлагане на 
таргетирана реклама на потребителя 

1 г 

Таргетиране и 
продажби 

test_cook
ie 

HTTP Проверява дали браузърът на потребителя 
поддържа бисквитки 

1 ден 

 

За да научите повече за “бисквитките”, можете да посетите 

www.allaboutcookies.org. Можете да ги управлявате от вашия браузър 

посредством съответните настройки:  

Internet Explorer Firefox 

Chrome Safari & iOS 

 

Изтриването на “Бисквитки” от страна на Посетителя може да доведе до 

пълна или частична невъзможност за достъп до сайта, до промяна или 

премахване на предварително зададени настройки и/или до съществено 

http://www.doubleclick.com/
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
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влошаване на качеството на Услугите, за което ние не носим отговорност. 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ 

Име на администратора “Леджит сайн” ООД 

Седалище Варна, България 

Адрес на управление гр. Варна , ул. “Острава” №11, ет.4. 

ЕИК 206115132 

Управител  

Телефон за контакт  

Имейл  info@legitsign.com  

 
 

Дата на утвърждаване и публикуване: 10.10.2020 

Дата на изменение и публикуване: n/a 

Дата на изменение и публикуване: n/a 

 

 

 Горан Стоянов

+359 876 261 055

mailto:info@legitsign.com

