Видове бисквитки, използвани на уебсайта на Wizz Air
1.1. Строго необходими бисквитки
Тези бисквитки са строго необходими, за да можете да се движите из сайта и да използвате
функциите, които сте заявили в течение на резервацията (напр. ползването на Вашата WIZZ
Сметка). Тези бисквитки позволяват на нашите уеб сървъри да отговарят на Вашите действия на
уебсайта или да преглеждате уебсайта в процеса на резервация. Процесът на резервация няма да
действа за Вас без тях. Тези бисквитки предоставят последователен потребителски опит, докато
потребителят обикаля сайта на Wizz Air и Вие ще получавате актуална и последователна
информация, както и осигуряват балансирано натоварване на wizzair.com, за да Ви предостави
оптимална скорост и изпълнение, докато навигирате из wizzair.com.
Строго необходими бисквитки в процеса на резервация, зададени от уебсайта на Wizz Air
Име на бисквитка

Предназначение

ASP.NET_SessionId Тази бисквитка се използва, за да Ви позволи да влезете в уебсайта на Wizz Air. Тази бисквитка ще бъде
премахната, когато затворите браузър сесията.

1.2. Бисквитки за функционалност
Тези бисквитки подобряват функционалността на уебсайта, като съхраняват предпочитанията Ви.
Бисквитките за функционалност записват информация за избора, който сте направили (напр.
Вашето потребителско име или език) и ни позволяват да предоставяме по-персонални варианти.
Примери за бисквитки за функционалност, зададени от уебсайта на Wizz Air
Име
бисквитка
Култура

на Предназначение
Тези бисквитки ни позволяват да запомним езика, който сте избрали при последното си посещение, и те изтичат
до една година.

1.3. Бисквитки за производителност
Тези бисквитки се използват за вътрешни цели, като ни помагат да подобрим производителността
на уебсайта, предоставяйки по-добър потребителски опит. Информацията, доставяна от
бисквитките, е анонимна и ни помага да разберем как посетителите ни ползват уебсайтовете на
Wizz Air, така че да можем да подобрим начина, по който Ви представяме съдържанието ни. Тези
услуги обикновено са изпълняват от независими измерителни и изследователски компании. В този
случай, тези бисквитки може да бъдат зададени от компания трета страна (бисквитки от трета
страна) Бисквитките от трета страна се идентифицират в списъка по-долу, заедно с информация
как можете да откажете да ги получавате. Но трябва да сте наясно, че ако дезактивирате тези
бисквитки, няма да можете да ползвате сайта и ще трябва да се обадите в нашия Телефонен
център, за да резервирате полета си.
Примери за бисквитки за производителност, зададени от УЕБСАЙТА НА WIZZ AIR и наши доставчици
Име на бисквитка Предназначение
на Wizz Air или на
доставчик
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Google Analytics

Това е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. Google Analytics задава една бисквитка, за да
оцени използването на тези услуги и да ни изготви доклад.
Отказ от бисквитки Google Analytics

__utma -

бисквитка на Google Analytics. Тази бисквитка обикновено се пише в браузъра при първото посещение на
нашия сайт от този уеб браузър. Ако тази бисквитка е била изтрита от оператора на браузъра и браузърът
впоследствие посети нашия сайт, записва се нова __utma бисквитка с различен уникален ID. В повечето
случаи тази бисквитка се използва да определи уникални посетители на нашия сайт и се актуализира с
прегледа на всяка страница. Освен това, тази бисквитка получава уникален ID, който Google Analytics
използва, за да осигури и валидността, и достъпността на бисквитката като допълнителна мярка за сигурност.
Тя изтича две години след задаване/актуализиране.

__utmb -

бисквитка на Google Analytics. Тази бисквитка се използва, за да открие и продължи сесия на потребителя със
сайта. Когато потребител разглежда страница на сайта, кодът на Google Analytics опитва да актуализира
бисквитката. Ако не я намери, записва се нова бисквитка и се започва нова сесия. Всеки път, когато
потребител посещава различна страница на сайта, тази бисквитка се актуализира да изтече след 30 минути,
така продължава отделната сесия, докато продължават действията на потребителя в 30-минутния интервал.
Тази бисквитка изтича, когато потребител се задържи на една страница на сайта по-дълго от 30 минути.
Можете да измените дължината на потребителска сесия чрез метода _setSessionCookieTimeout(). Тя изтича
30 минути след задаване/актуализиране.

__utmc -

бисквитка на Google Analytics Тази бисквитка вече не се използва от ga.js проследяващ код за определяне
статуса
на
сесия.
Исторически, тази бисквитка действаше заедно с бисквитка __utmb, за да определя дали да открие или не
нова сесия за потребителя. С цел обратна съвместимост със сайтовете, които още използват проследяващ
код urchin.js, тази бисквитка ще продължи да се пише и ще изтича, когато потребителят излезе от браузъра.
Но ако извършвате дебъг на проследяването от Вашия сайт и използвате проследяващ код ga.js, не бива да
тълкувате съществуването на тази бисквитка във връзка с нова или изтекла сесия.

__utmz -

бисквитка на Google Analytics Тази бисквитка съхранява вида на отношение, използван от потребителя, за да
стигне до сайта Ви, независимо дали чрез директен метод, референтна връзка, търсене в уебсайта или
действие като реклама или имейл връзка. Използва се, за да изчисли трафика на търсачки, рекламни
кампании и навигация по страниците на Вашия сайт. Тази бисквитка се актуализира след виждането на всяка
страница във Вашия сайт. Тя изтича до 6 месеца от задаване/актуализиране

Median_count -

бисквитка за проследяване на скрипта. Тя дава информация за броя посетители и посетени страници.

1.4. Онлайн поведенчески рекламни бисквитки
Тези бисквитки се използват, за да нагодят рекламите към всеки потребител. Целта на тези
бисквитки е да преценят какви реклами могат да бъдат най-подходящи за Вас, въз основа на
областите от сайтовете ни, които разглеждате, и географското местоположение според вашия IP
адрес. Тези бисквитки се поставят от други рекламни мрежи с нашето позволение. За повече
информация относно онлайн поведенческите рекламни бисквитки и контрол над отказването от
тях, моля посетете: http://www.youronlinechoices.eu/.
Примери за онлайн поведенчески рекламни бисквитки, създадени за потребителите
Самоличност на доставчика

Цел и обяснение за това как се използва бисквитката

Adara Media

Потребителските профили, които се създават чрез използването на бисквитки, позволяват на
Adara да показва таргетирани реклами. Тези реклами са силно подходящи за потребителя
спрямо неговите скорошни търсения и поведение при резервиране на www.wizzair.com.
Ако даден потребител посети www.wizzair.com за пръв път и даде позволението си за
задаване на тази бисквитка, то в браузъра на потребителя ще се създаде бисквитка. Тя самата
не носи друга информация, освен уникален идентификационен номер (например ABC12345),
който позволява на Adara да разпознава потребителя в интернет. Тъй като не се събира лично
разпознаваема информация, Adara не може да свърже бисквитката с името или на конкретно
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лице, нито с друга лична информация. Когато Adara разпознае даден посетител в уебсайт на
друга компания, Adara може да покаже реклама, подходяща за този потребител
Appnexus

Целта на това следене е поведенческо таргетиране, при което следенето е обозначено като
"Segment Pixel", и следене на производителността, при което кодът за следене е “Conversion
Pixel”.
Имена на бисквитките: sess (времетраене на сесията: 1 месец), uuid2 (времетраене на
сесията: 3 месеца), anj. (времетраене на сесията: 3 месеца) Избор за отказване:
http://appnexus.com/platform-policy#choices

Gravity

Wizz Air може да използва тези бисквитки на други сайтове, за да модифицира рекламите
онлайн въз основа на хронологията на вашето браузване. Това позволява на рекламните
компании да събират информация за вашите посещения в други уебсайтове, за рекламите,
които са ви били показвани, както и за това на кои сте кликнали. Можете да деактивирате
тази услуга на : http://api.worldgravity.com/static/optout.html

2. Партньори на Wizz Air
Когато ползвате уебсайтове на наши партньори, може да се зададе бисквитка от посетения
уебсайт. Ние не управляваме тези сайтове, следователно не контролираме разпространението на
тези бисквитки. Трябва да проверите съответния уебсайт на трета страна за повече информация
относно това.

3. Промени на настоящите правила за бисквитки
Ние редовно ревизираме настоящите правила за бисквитките и си запазваме правото да изменяме
или отменяме условията им по всяко време и по едностранно наше усмотрение. Измененията на
настоящите правила за бисквитките могат да се извършат в частност, ако са необходими поради
изменения в законодателството, практиките на компетентните власти, търговски/клиентски
необходимости или новооткрити рискове за сигурността. Настоящите правила за бисквитките са
последно актуализирани на 17 октомври 2013 г. Ако възникнат въпроси или коментари във връзка
с настоящите правила за бисквитките, моля, обърнете се към customerrelations@wizzair.com.
Настоящите правила за бисквитките важат успоредно с нашите Правила за защита на личните
данни.
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