Употреба на бисквитки на уебсайтовете на UPS.
Това оповестяване обяснява „какво представляват бисквитките“ и видовете бисквитки, които UPS
използва на своите уебсайтове.
Какво представляват бисквитките?
„Бисквитката“ е текстов файл, който уебсайтовете изпращат на компютъра на посетителя или друго
свързано с интернет устройство, за да идентифицират браузъра му или да съхранят информация или
настройки в браузъра.
UPS използва ли бисквитки на своите уебсайтове?
Да. UPS използва бисквитки на своите уебсайтове, за да подобри уебсайта и да предоставя услуги и
функционалност на своите потребители. Вие може да ограничите или деактивирате използването на
бисквитки на Вашия уеб браузър, но без бисквитки има вероятност да не можете да използвате
всички характеристики на уебсайтовете.
Какви видове бисквитки се използват на уебсайтовете на UPS?
Абсолютно задължителни бисквитки
Тези биквитки са важни, за да осъществят транзакция или заявка, започнати от Вас. Например,
запомняне на информация, предоставена от Вас, докато се движите из сайта, за да изпратите или
проследите пратка, и управление на Вашия статус на вписване по време на сесията.
Функционални бисквитки
Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запамети опциите, които сте избрали, за да осигури
функционалност във Ваша полза. Например, функционалните бисквитки позволяват на уебсайта да
запомни специфични за Вас настройки, като Вашия избор на държава и статус на постоянно
вписване, ако бъдат избрани от Вас, и да показва предишни пратки, проследени пакети и други
адаптирани характеристики.
Аналитични бисквитки
Тези бисквитки ни позволяват да събираме данни, свързани с Вашата употреба на уебсайта,
включително съдържанието, върху което щракате, докато разглеждате уебсайта, за да позволяват да
се подобри функционалността и дизайна на уебсайта. Тези бисквитки могат да се предоставят на
трета страна доставчик на аналитични инструменти, но се използват само за цели, свързани с
нашите уебсайтове.
Целеви бисквитки
Тези бисквитки помнят информация относно Вашата употреба на уебсайта, така че да можем да ви
предоставяме промоционална и друга целева информация на нашия уебсайт.
Как да деактивирам или отстраня бисквитките?
Всеки тип уеб браузър предлага начини, за да ограничава и изтрива бисквитки. За повече
информация как да управлявате бисквитки, посетете съответната връзка по-долу.
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