Политика за поверителност
Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна. Тук можете да намерите информация за това
какъв тип лична и обобщена информация ние получаваме и събираме, когато Вие използвате www.varchevfunds.com и
как я защитаваме от трети страни. Ние не предоставяме лична информация на трети страни.

Лична информация - този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната
информация може да включва имейл адрес, имена и телефонен номер.
Тази информация не се споделя с никого извън групата на Варчев Финанс ЕООД и няма да се продава или дава под наем
на когото и да било без личното ви съгласие за това.
Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните международни държавни
лицензионни органи, по определения от закона ред.

Обобщена информация - Log Files - както много други сайтове ние получаваме информация от log files - IP адрес; ISP
(Internet Service Provider); браузъра, който изпозвате, когато посещавате сайт от групата (като Internet Explorer и Mozilla
Firefox) времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се
съдържа в тези файлове включва:
Бисквитки ('Cookie') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на
сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана
бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече
информация за „cookie” можете да намерите на www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html
Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на
потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните 'бисквитки’ ('cookies’). Повече информация за уеб
указателите можете да намерите на www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html
С помощта на ,,бисквитката" DART Google Ви показва реклами на други сайтове в интернет въз основа на предходно
посетените от Вас сайтове.
Вие можете да откажете използването на ,,бисквитката" DART, като посетите страницата с Декларацията за
поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. Повече информация –
www.support.google.com/adsense/answer/1348695

Какви „бисквитки“ използва www.varchevfunds.com

__cfduid – “бисквитка“ от cloudflare.com (CDN) съдържаща информация за посещаемостта на сайта и насочваща трафика
към по- близък сървър с цел по- бързо използване на www.varchevfunds.com
__cc_visited - “бисквитка“ инициализираща посещението и показването на предупреждението с Политиката за
поверителност
_ga; _gat; _gid - “бисквитки“ на google analytics съдържащи информация за посещаваните страници, времето прекарано
на тях и други показатели за използването на сайта.
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