Строго необходими бисквитки
First Party
Хост
cpdp.bg

cpdp.bg

eopen.cpdp.bg

Име

Описание

Бисквиткa, генериранa от базирани на езика PHP приложения. Това е идентификатор с обща цел, използван за
поддържане на променливи от потребителска сесия.
Тази бисквитка е зададена от OneTrust във връзка със софтуера за съгласие с бисквитките. Съхранява
информация за използваните от уебсайт категории бисквитки и дали посетител е дал или оттеглил съгласието
OptanonConsent си за използването на всяка категория. Бисквитката има период на живот от една година, така че
предпочитанията на връщащите се посетители в сайта ще бъдат запомнени. Не съдържа информация, която
може да идентифицира посетителя на сайта.
_SECUREPHPSESSID

PHPSESSID

Хост

Име

Cookiepro.com _cfduid

Бисквиткa, генериранa от базирани на езика PHP приложения. Това е идентификатор с обща цел, използван за
поддържане на променливи от потребителска сесия.
Third Party
Описание
Този домейн е собственост на OneTrust, софтуер за управление на неприкосновеността.

Бисквитки за ефективност
First Party
Хост

cpdp.bg

cpdp.bg
cpdp.bg

Име

_ga

_gat
_gid

Описание
Името на тази бисквитка е свързано с Google Universal Analytics - актуализация на най-често използваната
аналитична услуга на Google. Тази бисквитка се използва за разграничаване на уникални потребители чрез
присвояване на произволно генериран номер като клиентски идентификатор. Включва се във всяка заявка за
страница в даден сайт и се използва за изчисляване на данните за посетители и сесии при изготвяне на
аналитичните отчети. По подразбиране изтича след 2 години, но това подлежи на персонализиране от
собствениците на уебсайтове.
Тази бисквитка е свързана с Google Universal Analytics. Използва се за намаляване на скоростта на заявка ограничаване на събирането на данни в сайтове с голям трафик. Изтича след 10 минути.
Тази бисквитка е свързана с Google Universal Analytics.
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Функционални бисквитки
First Party
Хост

Име

eopen.cpdp.bg pll_language
eopen.cpdp.bg pmpro_visit

eopen.cpdp.bg __stripe_mid

Описание
Тази бисквитка се свързва с плъгина Polylang за уебсайтове, работещи с WordPress. Tя съхранява езиковиte
предпочитания за посетителя, за да поддържа многоезични уебсайтове. Когато е зададена като постоянна
бисквитка или с продължителност на живот по подразбиране от 1 година, тя трябва да се счита за
функционална, а не строго необходима.
Stripe се използва за извършване на плащания с кредитни карти. Stripe използва бисквитка, за да запомни
кои сте и да даде възможност на уебсайта да обработва плащания, без да съхранява информация за
кредитната карта на собствените си сървъри.

stm_lms_courses_
eopen.cpdp.bg watched

eopen.cpdp.bg __stripe_sid
eopen.cpdp.bg redux_blast

eopen.cpdp.bg

m

Stripe се използва за извършване на плащания с кредитни карти. Stripe използва бисквитка, за да запомни
кои сте и да даде възможност на уебсайта да обработва плащания, без да съхранява информация за
кредитната карта на собствените си сървъри.
Stripe се използва за извършване на плащания с кредитни карти. Stripe използва бисквитка, за да запомни
кои сте и да даде възможност на уебсайта да обработва плащания, без да съхранява информация за
кредитната карта на собствените си сървъри

Целеви бисквитки
First Party
Хост

Име

Описание
Тази бисквитка се използва събиране на информация относно активността.

eopen.cpdp.bg tk_ai
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