Политика за “бисквитките”
CooperSurgical, Inc. и неговите филиали (CooperSurgical) уважават вашето право на
неприкосновеност на личния живот и се ангажират с предоставянето на надежден, безопасен
уебсайт за ваша употреба.

Какво представлява “бисквитката”?
“Бисквитката” е малък файл, който иска разрешение, за да се разположи върху твърдия диск
на вашия компютър. След като се съгласите, файлът бива добавен, и “бисквитката” помага за
анализа на уеб трафика или ви уведомява, когато посещавате определен сайт. “Бисквитките”
позволяват на уеб приложенията да ви предоставят индивидуализиран отговор. Уеб
приложението може да адаптира своите операции съгласно вашите потребности, симпатии и
антипатии чрез събирането и запаметяването на информация за вашите предпочитания.

За какво се използват “бисквитките”?
Ние използваме “бисквитки” за регистриране на трафика, за да идентифицираме кои страници
се използват. Това ни помага да анализираме данни относно трафика и използването на
уебсайта и да подобрим нашия уебсайт и услуги, за да ги адаптираме спрямо потребностите на
клиентите.
Тази информация не е лична по характер и може да включва:
• адреса на вашия Интернет протокол
• вида на браузъра или компютъра, който ползвате
• броя на връзките, върху които кликвате в рамките на този сайт
• държавата или страната, от които осъществявате достъпа до сайта
• датата и часа на вашето посещение
• името на вашия доставчик на Интернет услуги
• уебсайта, от който се свързвате с нашия сайт
• страниците, които разглеждате на сайта
Като цяло, “бисквитките” ни помагат да ви предоставяме по-добър уебсайт и услуги, като ни
позволяват да наблюдаваме кои страници намирате за полезни и кои - не. “Бисквитката” по
никакъв начин не ни дава достъп до вашия компютър или каквато и да е информация,
свързана с вас, различна от данните, които избирате да споделяте с нас.
Що се отнася до нашата система за онлайн поръчки, която позволява на клиентите да правят
поръчки по Интернет, всяка информация за контакт, подадена към уебсайта, може да бъде
използвана като звено за контакт.

Какви видове “бисквитки” използваме?
“Бисквитки”, свързани с предпочитания

Те позволяват на сайта да запомни настройките на потребителя като например вашия
предпочитан език или региона, в който се намирате. Например чрез запаметяването на вашия
език сайтът ще бъде представен на същия език следващия път, когато го посетите.
Ако “бисквитките” за предпочитанията бъдат блокирани, потребителят ще има понискокачествен опит със сайта, но сайтът в крайна сметка ще остане функционален.
Сигурност
Тези “бисквитки” удостоверяват идентичността на потребителя при осъществяване на достъп и
защитава потребителите от кражба на данни (напр. от формуляри на уебсайта).
Ако “бисквитките”, свързани със сигурността, бъдат блокирани, е възможно да не осъществите
достъп до сайта.
Процес
Тези “бисквитки” подпомагат навигационния опит на сайта.
Ако “бисквитките”, свързани с процеса, бъдат блокирани, е възможно сайтът да не
функционира съгласно очакванията.
Анализ
CooperSurgical използва “бисквитки” на Google Analytics, които анонимно събират данни за вас,
когато посещавате сайта. Данните от анализа ни предоставят информация за това как се
използват нашите сайтове, помагайки ни непрекъснато да усъвършенстваме опита на
потребителя.
Ако “бисквитките” на Google Analytics бъдат блокирани, сайтът ще продължи да функционира
без влошаване на качеството.

Вие контролирате как да използваме “бисквитките”
Съгласно Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните
комуникации всеки уебсайт, който поставя “бисквитки” в компютрите на потребителите,
трябва да получи съгласие. CooperSurgical е възприел политика на мълчаливо съгласие. Това
ни позволява да приемем, че е налице съгласие, когато потребителят не отказва
“бисквитките”.
Вие можете да изберете дали да приемете или да откажете “бисквитките”. Повечето уеб
браузъри автоматично приемат “бисквитките”, но по принцип, ако предпочитате, вие можете
да промените настройките на вашия браузър, така че да отказва “бисквитките”. Това може да
ви попречи да се възползвате цялостно от уебсайта.

Връзки към други уебсайтове
Възможно е нашият уебсайт да съдържа връзки към други уебсайтове на наши бизнес
партньори или други компании, които не са свързани с дружества на CooperSurgical. Тези
връзки се предоставят за удобство на други потребители. Ние не носим отговорност за
практиките по отношение на сферата на неприкосновеност на личния живот или
съдържанието на тези сайтове и ви насърчаваме да бъдете предпазливи, когато ги

посещавате. По-специално ви препоръчваме да разгледате политиката по отношение на
неприкосновеността на личния живот, публикувана на всеки сайт.

Друга важна информация
Дружествата на CooperSurgical се ангажират да защитават вашата неприкосновеност на личния
живот и ще въведат необходимите технологии, за да осигурят безопасен и приятен опит на
потребителя. Дружествата на CooperSurgical си запазват правото да променят тази процедура
по всяко време.

