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ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ 
 

Настоящата Политика за бисквитките се отнася до уебсайтове, посочени в края на настоящия 
документи, които са собственост или се контролират от AGCO Corporation (накратко “AGCO”). 
 
Какво представляват бисквитките? 
 
Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат съхранявани в компютъра Ви 
или друго устройство, когато посещавате уебсайт. В повечето случаи се използват, за да 
накарат уебсайтовете да работят, да запазят следи от сърфирането Ви в уебсайта, да 
запаметят данни за вписване в уебсайтове и др. 
 
Съществуват различни типове бисквитки, които могат да бъдат разграничени на базата на 
техния произход, функция и продължителност на живот. Важните характеристики на 
бисквитките включват както следва:  
 

 Бисквитки на първи страни са бисквитки, съхранявани от сайта, който посещавате, 
докато бисквитки от трети страни се съхраняват от уебсайт, различен от този, който 
посещавате. Моля, обърнете внимание на това, че не контролираме събирането или 
бъдещото използване на данни от трети страни. Възможно е да използваме бисквитки 
на трети страни за цели, включващи мониторинг на социални медии (т.е. може да 
получим информация от услуги на социална медия на трета страна, която използвате, в 
случай, че тази информация е свързана с нашата марка). Можете да контролирате 
такива бисквитки по посочения по-долу начин. 

 

 Необходимите бисквитки са нужни, за да позволят техническото функциониране на 
уебсайта (напр. те Ви позволяват да се движите в сайта и да използвате функциите 
му). 

 

 Бисквитките за ефективност събират данни за ефективността на уебсайта, като 
например брой посетители, времето, прекарано в уебсайта, и съобщенията за грешки. 

 

 Бисквитките за функционалност правят използването на уебсайта по-лесно, като 
запомнят Вашия избор (напр. на език, регион, вписване и т.н.). 

 

 Целевите/рекламните бисквитки позволява на уебсайта да Ви изпраща 
персонализирана реклама. 

 

 Сесийни бисквитки са временни бисквитки, които се изтриват, след като затворите 
Вашия браузър, докато постоянните бисквитки остават в устройството Ви, докато 
ръчно ги изтриете или докато бразуърът Ви ги изтрие на базата на продължителността 
на периода, посочен във файла на постоянната бисквитка. 

 
Повече информация за всички аспекти на бисквитките може да се намери на 
www.allaboutcookies.org. Моля, имайте предвид факта, че AGCO не е свързан с и не носи 
отговорност за този уебсайт на трета страна. 
 
Защо използваме бисквитки? 
 
Използваме бисквитки, за да: 

 подобрим употребата и функционалността на нашия уебсайт; 

 променим нашия уебсайт и продукти така, че да отговарят на Вашите нужди и 
предпочитания; 

 обработим поръчките за Вашите покупки; и 

 анализираме как се използва уебсайта ни и да компилираме анонимни и обобщени 
статистически данни. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Не използваме събраната информация, за да създаваме потребителски профили. 
 
Какви типове бисквитки използваме? 
 
Описание на бисквитките, използвани в уебсайтовете на AGCO, е представен в таблиците, 
включени в Приложение 1 към настоящата политика. 
 
Моля, обърнете внимание, че обработката на личните Ви данни във връзка с бисквитките и за 
други цели, се регулира от нашата Политика за поверителност 
http://www.agcocorp.com/privacy.html. 
 
Използваме също и уеб маяци (или чисти GIF файлове) и други подобни технологии в 
допълнение към или в комбинация с бисквитките. Уеб маякът най-често е прозрачно графично 
изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел), което е поставено на сайт или в имейл и помага 
да разберем поведението на посетители на нашия уебсайт. Повече информация за уеб маяци 
може да се намери на http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Моля, имайте предвид 
факта, че AGCO не е свързан с и не носи отговорност за този уебсайт на трета страна. 
 
Много от уебсайтовете на AGCO използват Google Analytics, уеб услуга за анализ, 
предоставяна от Google, Inc. (накратко "Google"). Google Analytics използва „бисквитки“, които 
представляват текстови файлове, поставени в компютъра Ви, за да помогнат на уебсайта да 
анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитката за 
начина, по който използвате уебсайта (включително Вашия IP адрес), ще бъде изпратена на и 
съхранена от Google на сървъри в Съединените щати.  
 
Google ще използва тази информация, за да анализира начина, по който използвате уебсайта, 
като съставя доклади за активността на уебсайта, предназначени за собствениците му и като 
предоставя други услуги, свързани с активността на уебсайта и използването на интернет. 
Също така Google ще изпраща тази информация до трети страни, ако това се изисква по закон 
или ако тези трети лица обработват информацията от името на Google. Google няма да 
свързва Вашия IP адрес с каквито и да е други данни, съхранявани от Google. Можете да 
откажете да използвате бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, 
но при все това, моля, обърнете внимание, че ако го направите, няма да можете да използвате 
пълната функционалност на този уебсайт. Използвайки който и да е от уебсайтовете на AGCO, 
се съгласявате Google да обработва данни за Вас по начина и за целите, посочени по-горе. 
 
За повече информация, моля, посетете http://www.google.com/analytics/. 
 
Как можете да контролирате бисквитките и уеб маяците?  
 
Повечето интернет браузъри са настроени автоматично да приемат бисквитки. В зависимост от 
Вашия браузър можете да зададете настройка браузърът да Ви предупреждава, преди да 
приемете бисквитки, или можете да зададете настройка да ги отказва. За да научите повече 
как да правите това, моля, вижте бутона „Помощ“ (или подобен) на Вашия браузър. 
 
Ако изключите бисквитките, това ще повлияе на Вашите опции за активност в нашите 
уебсайтове. 
 
Ако използвате различни устройства за достъп в нашите уебсайтове, трябва да се уверите, че 
всеки браузър на всяко едно устройство е настроен съгласно Вашите предпочитания за 
бисквитките. 
 
Повече информация за това как да управлявате бисквитките може да се намери на 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Моля, имайте предвид факта, че AGCO не е 
свързан с и не носи отговорност за този уебсайт на трета страна. 
 

http://www.agcocorp.com/privacy.html
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.google.com/analytics/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
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В допълнение можете да се откажете от получаването на бисквитки, като посетите следните 
уебсайтове и изберете от получаването на бисквитки на коя компания искате да се откажете: 
http://www.aboutads.info/choices/#completed и http://www.youronlinechoices.com/. Моля, имайте 
предвид факта, че AGCO не е свързан с и не носи отговорност за тези уебсайтове на трети 
страни. 
 
Уебсайтове, за които се прилага тази политика 
 
Тази Политика се отнася до уебсайтове, собственост или контролирани от AGCO, които са 
посочени в Приложение 2 на настоящата политика. 
 
 
 
Последна актуализация: 23/05/2018 
  
 
 
 
 
  

http://www.aboutads.info/choices/#completed
http://www.youronlinechoices.com/
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Приложение 1 
 

Преглед на бисквитките, използвани в уебсайтовете на AGCO 
 
 
Строго необходими бисквитки 
 
 

Название Цел и съхранявани данни Срок на 
валидност 

__cfduid Тази бисквитка е за услугите на Cloudflare. Това е защитна 
бисквитка, използвана за идентифициране на отделни клиенти 
зад споделен IP адрес и за прилагане на отделни настройки за 
сигурност за всеки един клиент. Не може да бъде изключена. Не 
съдържа никакви лични данни.  

1 ден 

__RequestVerificationToken Това е anti-forgery бисквитка, задавана от уеб приложения, 
създадени с помощта на ASP.NET MVC технологиите. 
Предназначена е да спре неоторизираното публикуване на 
съдържание в уебсайт, известно като междусайтова замяна на 
заявката. Съдържа информация за потребителя и се унищожава 
при затварянето на браузъра. 

Сесия 

_icl_current_language Названието на тази бисквитка е свързано с многоезичната 
приставка WPML на Wordpress. Съхранява езикова категория за 
уебсайта.  Когато бисквитката е зададена в отговор на действие 
или искане на потребителя, и тъй като има кратка 
продължителност на живот, може да се счита като строго 
необходима. 

30 дни 

.ASPXANONYMOUS Тази бисквитка се използва от сайтове, използващи технология за 
.NET платформа от Microsoft. Позволява на сайта да запази 
анонимен идентификатор на потребителя, за да проследява 
уникалните потребители в една сесия, без те да се вписват или да 
се идентифицират по друг начин. 

30 дни 

ApplicationGatewayAffinity Афинитет на сесията, базиран на бисквитки - Функцията за 
афинитет на сесията, базиран на бисквитки, е полезна, когато 
искате да запазите потребителска сесия в същия бекенд. 
Използвайки управлявани от шлюзове бисквитки, Application 
Gateway може да насочи последващ трафик от потребителска 
сесия до същия бекенд за обработка. Тази функция е важна в 
случаите, когато за потребителска сесия състоянието на сесията е 
запазено локално в бекенд сървъра. 

Сесия 

ASP.NET_SessionId Сесийна бисквитка на многоцелева платформа, използвана от 
сайтове, разработени с технологии, базирани на Miscrosoft .NET. 
Обикновено се използва от сървъра, за да запази анонимизирана 
потребителска сесия. 

Сесия 

ASPSESSIONIDQQARBTCD Названието на тази бисквитка обикновено е свързано с 
използването като сесийна бисквитка на многоцелева платформа, 
използвана от сайтове, разработени с технологии, базирани на 
Microsoft ASP. Структурата на името на бисквитката е общ корен - 
ASPSESSIONID, последван от серия от уникални букви. 
Обикновено се използва от сървъра, за да запази анонимизирана 
потребителска сесия. 

Сесия 

ASPSESSIONIDSADRDCRS Названието на тази бисквитка обикновено е свързано с 
използването като сесийна бисквитка на многоцелева платформа, 
използвана от сайтове, разработени с технологии, базирани на 
Microsoft ASP. Структурата на името на бисквитката е общ корен - 
ASPSESSIONID, последван от серия от уникални букви. 
Обикновено се използва от сървъра, за да запази анонимизирана 
потребителска сесия. 

Сесия 
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CART Връзката с пазарната количка на клиента. (Magento Standard / 
строго необходима) 

Сесия 

ccy Валутата, свързана с избрания изглед на магазина. (Magento 
Standard / строго необходима) 

1 ден 

COMPARE Артикулите в Списъка за сравнение на продукти на клиента. 
(Magento Standard / строго необходима) 

1 ден 

CookieConfirm строго необходима - използва се, за да се идентифицира дали 
потребителят е потвърдил, че се отказва да изключи бисквитките. 

1 ден 

dnn_IsMobile строго необходима - използва се, за да се идентифицира дали 
устройството е мобилно. 

Сесия 

DotNetNukeAnonymous строго необходима - използва се от системата за управление на 
съдържанието DNN (която е била използвана като техническа 
основа за fendt.tv) за идентифициране на анонимния 
(нерегистриран) потребител по технически начин. 

1 ден 

DotNetNukeSession строго необходима - използва се от системата за управление на 
съдържанието DNN (която е била използвана като техническа 
основа за fendt.tv) за идентифициране на сесията на уебсървъра 
по технически начин. 

1 ден 

frontend Бисквитка, често свързвана с платформата Magento eCommerce.  
Към настоящия момент предназначението й е неизвестно, но 
най-вероятно съхранява идентификация на сесията. Смята се, че е 
необходима за голяма част от функционалността на сайта. 

1 ден 

guest Тази бисквитка се използва за потребители-гости на уебсайта 
JotForm. 

1 ден 

JSESSIONID Сесийна бисквитка на многоцелева платформа, използвана от 
сайтове, написани на JSP. Обикновено се използва от сървъра, за 
да запази сесията на анонимен потребител. 

Сесия 

la_chatanexpert LeadAnywhere (AGCO Connect).  Проследяващият код LA е 
поставен в сайтовете ни и им позволява да извеждат прозорец на 
чат (Чат с експерт) за посетители на сайта. 

Сесия 

laravel_session CDN е създаден върху рамка, наречена Laravel, която генерира 
"бисквитка", която предотвратява атаките на DoS (отказ от услуга) 
на услугата. 
 

Сесия 

pardot Pardot - идентификация на уникален посетител.  Значението на 
pardot се задава при вписване като Pardot потребител.  

Сесия 

PHPSESSID Бисквитка, генерирана от приложения, базирани на езика PHP.  
Това е многоцелеви идентификатор, използван за поддържане на 
променливите на потребителската сесия. Обикновено 
представлява число, генерирано на случаен принцип, начинът на 
употреба може да бъде специфичен за сайта, но добър пример е 
поддържането на статуса на регистриран потребител при смяната 
на страниците. 

Сесия 

store Изгледът или езикът на магазина, избран от купувача. (Magento 
Standard / строго необходима) 

1 ден 

um_IsMobile Тази бисквитка се използва, за да се идентифицира дали 
устройството е мобилно. 

Сесия 

USERNAME_CHANGED Тази бисквитка се използва от регистриран потребител. Ако 
регистриран потребител смени своя имейл адрес И системата 
използва имейл адреса като уникално име, имейл адресът ще 
бъде запазен и ще се извърши принудителен изход. 

Сесия 

videoCDN Тази бисквитка се използва, за да идентифицира прехвърлянето 
на видео в сесия. 

1 ден 

visitor_id71092 Pardot - идентификация на уникален посетител. Проследява 
дейността на потребителя в нашите уебсайтове, в които е 
инсталиран проследяващ код Pardot. Домейнът go.agcocorp.com е 
свързан с Pardot. 

10 години 
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visitor_id71092-hash Pardot - идентификация на уникален посетител. Проследява 
дейността на потребителя в нашите уебсайтове, в които е 
инсталиран проследяващ код Pardot. Домейнът go.agcocorp.com е 
свързан с Pardot. 

10 години 

X-Mapping-xxxxxxxx Бисквитката X-Mapping е свързана с платформата Stingray Traffic 
Manager на Riverbed, която е приложение за балансиране на 
натоварването при уеб услуги и сайтове с натоварен трафик. 
Използва се да насочва заявки за данни и страници към 
правилния сървър, в случай че сайтът е хостван на няколко 
сървъра. Има общ корен, състоящ се от X-Mapping-, последвано 
от осембуквен код. За повече информация вижте: 
https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515. 

1 ден 

XSRF-TOKEN Тази бисквитка е токен за "междусайтова замяна на заявката 
(CSRF)", представляващ токен, предотвратяващ замяната на един 
url с друг, за да гарантира, че съдържанието се предоставя от 
правилния сървър, а не от фалшив уебсайт, дублиран от друга 
страна. Това е защитна бисквитка. 

1 ден 

incap_ses_417_299548, ajax,PP3-
SID, ppl_win_status, 
visid_incap_299548 

Бисквитки за управление на сесията, използвани от софтуерната 
рамка CMS. 

Сесия 

csrf_csrf_token Бисквитка за междусайтова замяна на заявката. Сесия 

 
Бисквитки за ефективност 
 

Название Цел и съхранявани данни Срок на 
валидност 

_ga Името на тази бисквитка е свързано с Google Universal Analytics, 
което представлява актуализация на по-често използваната услуга 
за анализ на Google. Тази бисквитка се използва за различаване на 
уникалните потребители чрез определянето на генериран на 
случаен принцип номер като идентификатор на клиента. 
Включена е във всяка заявка за страница в сайт и се използва за 
изчисление на данните за посетители, сесии и кампании в 
аналитичните доклади за сайтовете.  

2 години 

_gat Названието на тази бисквитка обикновено се свързва с Google 
Universal Analytics; съгласно документацията тя се използва за 
намаляване на скоростта на заявки, ограничавайки събирането на 
данни от сайтове с натоварен трафик. 

10 минути 

_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_* 

Това е бисквитка с тип на модел, задавана от Google Analytics, при 
което елементът на модел в името съдържа уникалния 
идентификационен номер на акаунта или уебсайта, с който е 
свързан. Представлява вариант на бисквитката _gat, която се 
използва за ограничаване на количеството данни, записвани от 
Google в уебсайтове с натоварен трафик. 10 минути 

_gid Тази бисквитка за име е свързана с Google Universal Analytics. 
Съхранява и актуализира уникална стойност за всяка посетена 
страница. 

1 ден 

ep202 Тази бисквитка за име е свързана със SurveyMonkey и се задава от 
балансьор на натоварването, проследяващ потребителя. 
Определяне на сорс атрибути (определяне на атрибути спрямо 
това, откъде е дошъл респондента), мониторинг за злоупотреби, 
persistent_id, проследяване на оптимизирането (предоставя 
обобщени данни, които да ни помогнат да оптимизираме 
използването на услуги), проследяване на скоростта на 
изпълнение. Използва се като уникален потребителски 
идентификатор за тестване на експериментално изследване 
(например, представяне на изследване по различни начини, за да 

1 година 
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се разбере кой е най-ефикасния). 

JSESSIONID 
Тази бисквитка е зададена от New Relic, която използваме за 
наблюдение на работата на сървърите.  Сесия 

mboxPC 

Бисквитка, зададена от аналитичния софтуер Adobe SiteCatalyst, 
използвана за измерване производителността на съдържанието 
на страниците с използването на A/B разделено тестване 2 години 

mboxSession 

Бисквитка, зададена от аналитичния софтуер Adobe SiteCatalyst, 
използвана за измерване производителността на съдържанието 
на страниците с използването на A/B разделено тестване 1 ден 

isc_cState 

Променливата на бисквитката се управлява от софтуерната рамка 
SmartGWT (SmartClient). Променливата на бисквитката се използва 
в рамките на компресирането на HTTP чрез SmartGWT. Сесия 

GLog 

Променливата на бисквитката се управлява от софтуерната рамка 
SmartGWT (SmartClient). Бисквитката се използва от системата за 
влизане на клиентите. 27/04/2038 

s_vi 

В допълнение към “s_sq”, тази бисквитка също се използва за 
проследяване на движението на анонимни потребители в сайта, 
като част от нашата Статистика за докладване, предоставяна с 
нашите пакети за IR хостинг. Например, това ще позволи на AGCO 
да определи броя потребители, посетили тяхната страница 
"Годишно събрание", или броя потребители, прочели определено 
прес-съобщение. Няма да даде информация за това, кои са били 
потребителите, какво са техните имейли и др.  Класификация: 
Ефективност. 19/04/2020 

 
 
 
 
Бисквитки за функционалност 
 

Название Цел и съхранявани данни Срок на 
валидност 

__arpvid Тази бисквитка се използва от Youku, платформата за 
видеохостинг в Китай (подобна на Youtube) 

Сесия 

__atuvc Тази бисквитка е свързана с приложението за споделяне AddThis, 
което често е вградено в уебсайтове с цел да позволи на 
потребителите да споделят съдържание с редица платформи за 
мрежи и споделяния. Съхранява актуализиран брой споделяния 
на страницата. 

1 ден 

__atuvs Тази бисквитка е свързана с приложението за споделяне AddThis, 
което често е вградено в уебсайтове с цел да позволи на 
потребителите да споделят съдържание с редица платформи за 
мрежи и споделяния. Счита се, че това е нова бисквитка от 
AddThis, която все още не е документирана, но е била 
категоризирана с предположението, че служи за цел, подобна на 
тази на другите бисквитки задавани от услугата. 

1 ден 

__ayft, __aypstp, __ayscnt Тези бисквитки се използват от Youku, платформата за 
видеохостинг в Китай (подобна на Youtube) 

Сесия 
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__aysid, __ayspstp Тези бисквитки се използват от Youku, платформата за 
видеохостинг в Китай (подобна на Youtube) 

1 ден 

__cfduid Тази бисквитка е за услугите на Cloudflare. Това е защитна 
бисквитка, която не може да бъде изключена. Не съдържа 
никакви лични данни. Използва се за целите на геотаргетиране на 
базата на местоположение на IP 

1 година 

__ysuid Тази бисквитка се използва от Youku, платформата за 
видеохостинг в Китай (подобна на Youtube) 

Сесия 

_csrf Междусайтова замяна на заявката. Сесия 

c34la_uid LeadAnywhere (AGCO Connect).  Проследяващият код LA е поставен 
в сайтовете ни и им позволява да извеждат прозорец на чат (Чат с 
експерт) за посетители на сайта. 

1 година 

cna Тази бисквитка се използва от Youku, платформата за 
видеохостинг в Китай (подобна на Youtube) 

1 година 

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, 
SSRT, SSSC 

Тези бисквитки се използват от форми WUFOO за запаметяване на 
режими на потребители в заявки за страници при попълване на 
форма 

1 ден 

isg Тази бисквитка се използва от Youku, платформата за 
видеохостинг в Китай (подобна на Youtube) 

3 месеца 

la_chatanexpert Проследяващият код LeadAnywhere е поставен в сайтовете ни и 
им позволява да извеждат прозорец на чат (Чат с експерт) за 
посетители на сайта. 

Сесия 

language Тази бисквитка се използва за запаметяване на езикови 
предпочитания, евентуално да поднася съдържание на 
запаметения език. Посочената тук ICC категория е базирана на 
тази употреба. 

Сесия 

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv, 
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc 

Тази бисквитка позволява на потребителите да влизат с JS LinkedIn 
API  

Сесия 

theme Тази бисквитка е свързана с темата на използваната онлайн 
форма. Тази бисквитка може да бъде деактивирана.  

1 ден 

userReferer Тази бисквитка се използва за регистриране на потребителски 
препратки към JotForm. Например как потребителите откриват 
Jotform? Чрез търсачка и други... Тази бисквитка може да бъде 
деактивирана. 

1 ден 

visitor_id71092-hash Тази бисквитка проследява дейността на потребителя в нашите 
уебсайтове, в които е инсталиран проследяващ код Pardot. 

10 години 

la_chatanexpert 

LeadAnywhere (AGCO Connect).  Проследяващият код LA е поставен 
в сайтовете ни и им позволява да извеждат прозорец на чат (Чат с 
експерт) за посетители на сайта. Сесия 

timestamp 
FunCaptcha е контролирана услуга за контролни изображения. 
Спира автоматизираните злоупотреби благодарение на забавните 
визуални задачи, които са лесноразбираеми. Сесия 

__distillery 

Бисквитка на видеоплеъра Wistia Inc., записваща позицията, в 
която видеото е било спряно, за да позволи продължаване на 
възпроизвеждането 1 година 

time_zone генерична бисквитка за часова зона Сесия 

__cfduid 

Тази бисквитка се използва за извличане на вградени данни за 
връзките с блога на AGCO и каналите в социалните медии.  20/04/2019 
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s_vi 

В допълнение към “s_sq”, тази бисквитка също се използва за 
проследяване на движението на анонимни потребители в сайта, 
като част от нашата Статистика за докладване, предоставяна с 
нашите пакети за IR хостинг. Например, това ще позволи на AGCO 
да определи броя потребители, посетили тяхната страница 
"Годишно събрание", или броя потребители, прочели определено 
прес-съобщение. Няма да даде информация за това, кои са били 
потребителите, какво са техните имейли и др.  Класификация: 
Ефективност. 19/04/2020 

GZIP 

На началната страница на AGCO IR има интерактивна графика. 
Тази бисквитка се използва във връзка с тази графика, за да 
определи нужното ниво на GZIP. 
Класификация: Функционалност (въпреки, че могат да бъдат 
класифицирани по друг начин) 19/04/2023 

 
 
 
 
Целеви бисквитки 
 
 

Название Цел и съхранявани данни Срок на 
валидност 

__qca, __utma, __utmv, __utmz Бисквитки за LinkedIn Google Analytics 1 година 

__utma Тази бисквитка следи броя посещения на един посетител в 
сайта, измерени чрез бисквитката при първото и 
последното посещение. Google Analytics използва 
информацията от тази бисквитка, за да изчисли например 
дни и посещения преди реализиране на покупка. 

18 месеца 

__utma Тази бисквитка следи броя посещения на един посетител в 
сайта, измерени чрез бисквитката при първото и 
последното посещение. Google Analytics използва 
информацията от тази бисквитка, за да изчисли например 
дни и посещения преди реализиране на покупка. 

2 години 

__utmb, __utmc Бисквитка на Google Analytics -  __utmb прави отметка за 
времето в точния момент, в който посетител влезе в сайта, 
докато __utmc прави отметка за времето в точния момент, 
в който посетител напусне сайта. Валидността на __utmb 
изтича в края на сесията. __utmc изчаква 30 минути, след 
което валидността й изтича. __utmc не може да знае кога 
посетител затваря браузъра си или напуска уебсайта, 
затова изчаква 30 минути за нов преглед на страницата, и 
ако това не се случи, валидността й изтича. 

1 ден 

__utmt Бисквитка на Google Analytics - използва се за намаляване 
скоростта на заявки. 

1 ден 

__utmz Тази бисквитка следи от къде идва посетителя, каква 
търсачка използва, върху какъв линк е кликнал, какви 
ключови думи е използвал и от коя точка на света е влязъл 
в уебсайта. Тази бисквитка позволява на Google Analytics да 
разбере благодарение на кой източник/посредник/ е 
постигната конверсия на целта или транзакция, свързана с 
електронна търговия. 

6 месеца 

__utmz Тази бисквитка следи от къде идва посетителя, каква 
търсачка използва, върху какъв линк е кликнал, какви 
ключови думи е използвал и от коя точка на света е влязъл 
в уебсайта. Тази бисквитка позволява на Google Analytics да 
разбере благодарение на кой източник/посредник/ е 
постигната конверсия на целта или транзакция, свързана с 

3 месеца 
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електронна търговия. 

_kuid_ Регистрира уникална идентификация, отчитаща повторното 
използване на устройството на потребителя. 
Идентификацията се използва за целеви реклами. 

3 месеца 

_uetsid Бисквитка за проследяване на Microsoft Bing Ads Universal 
Event Tracking (UET) 

1 ден 

354_eng, 881_ins, 883_ins, 
913_ins, la_decline, la_engid, 
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, 
la_ittrk, la_page1, la_page10, 
la_page11, la_page12, la_page13, 
la_page14, la_page15,  la_page16, 
la_page17, la_page18, la_page19, 
la_page2, la_page20, la_page21, 
la_page22, la_page23, la_page24, 
la_page25, la_page26, la_page27, 
la_page28, la_page29, la_page3, 
la_page30, la_page31, la_page32, 
la_page33,  la_page34, la_page35, 
la_page36, la_page37, la_page38, 
la_page39, la_page4,  la_page40, 
la_page41, la_page42, la_page43, 
la_page44, la_page45, la_page46, 
la_page47, la_page48, la_page49, 
la_page5, la_page50, la_page51, 
la_page6, la_page7, la_page8, 
la_page9, la_pagecount, la_poll 
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, 
la_time11, la_time12, la_time13, 
la_time14, la_time15, la_time16, 
la_time17, la_time18, la_time19, 
la_time2, la_time20, la_time21, 
la_time22, la_time23, la_time24, 
la_time25, la_time26, la_time27, 
la_time28, la_time29 la_time3, 
la_time30, la_time31, la_time32, 
la_time33, la_time34, la_time35, 
la_time36, la_time37, la_time38, 
la_time39, la_time4, la_time40, 
la_time41, la_time42, la_time43, 
la_time44, la_time45, la_time46, 
la_time47, la_time48, la_time49, 
la_time5, la_time50, la_time6, 
la_time7, la_time8, la_time9, 
la_trkd, la_ttrk, la_uid, 
la_visitcount,  

Бисквитки за уеб анализ на LeadAnywhere 30 дни 

ab Некласифицирана бисквитка за маркетинг 1 година 

APID Бисквитка за маркетинг 1 година 

APISID, NID, SSID, SAPISID Google задава няколко бисквитки на всяка страница, 
включваща Google Map. Въпреки че не можем да 
контролираме бисквитките, зададени от Google, те събират 
разнообразни частици информация за измерване на броя и 
поведението на потребителите на Google Maps. 

18 месеца 

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, 
HSID, NID, PREF 

Google задава няколко бисквитки на всяка страница, 
включваща Google Map. Въпреки че не можем да 
контролираме бисквитките, зададени от Google, те събират 
разнообразни частици информация за измерване на броя и 
поведението на потребителите на Google Maps. Различни 

18 месеца 
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уникални идентификатори, с изключение на PREF, който 
съхранява Вашите настройки, като например 
предпочитаната степен на увеличение. 

ASP.NET_SessionId Това е бисквитка, използвана от ASP.NET за съхраняване на 
уникален идентификатор за Вашата сесия 

Сесия 

auth_token За проследяване на информация за посетителите и за 
удостоверяване, свързано със сигурността 

5 години 

bcookie Бисквитка на LinkedIn за идентификатор на браузъра 18 месеца 

bkdc Bluekai - Oracle | Тези бисквитки записват информация за 
потребителя (не лични или конфиденциални данни) с цел 
реклама.  

3 месеца 

bku Bluekai - Oracle | Тези бисквитки записват информация за 
потребителя (не лични или конфиденциални данни) с цел 
реклама.  

6 месеца 

bscookie Бисквитка на LinkedIn Secure за идентификатор на браузъра 18 месеца 

c, rpx, khaos, put_2307, rpb Тази бисквитка се генерира чрез двукратно кликване върху 
Floodlight тагове. Тази бисквитка съдържа произволни 
символни низове. 

30 дни 

CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,  
CMRUM3, CMSC, CMST 

Събира анонимни данни, свързани с посещенията на 
потребителя в уебсайта, като например броя на 
посещенията, средната продължителност на времето, 
прекарано в уебсайта, и какви страници са били заредени, 
с цел да се показват целеви реклами. 

Сесия 

datr Тази бисквитка идентифицира браузъра, свързан към 
Facebook. Не е директно свързана към определен Facebook 
акаунт. Facebook съобщава, че бисквитката се използва, за 
да помогне за защита на сигурността и срещу 
подозрителните влизания в страницата, особено във 
връзка с откриването на ботове, опитващи се да получат 
достъп до услугата.  Facebook също твърди, че 
поведенческият профил, свързан с всяка бисквитка datr, се 
изтрива след 10 дни. До тази бисквитка се достига също 
чрез бутона "Харесване" и други бутони и тагове на 
Facebook, поставяни в различни уебсайтове. 

18 месеца 

demdex Adobe Audience Manager командва тази бисквитка да 
задава уникална идентификация на посетителя на сайта. 
Бисквитката demdex помага на Audience Manger да 
изпълнява основни функции, като идентификация на 
посетителя, синхронизация на идентификацията, 
сегментация, моделиране, докладване и др. Бисквитката 
demdex cookie има продължителност на живота 180 дни. 
При всяко взаимодействие на потребителя с партньорски 
уебсайт продължителността на живот се удължава до 180 
дни. Бисквитката изтича, ако потребителят не се върне във 
Вашия сайт в рамките на този интервал на живот. Отказ: 
Audience Manager нулира бисквитката със символен низ Do 
Not Target, ако потребителят се откаже от събирането на 
данни. В такъв случай за продължителност на живот на 
бисквитката се задава 10 години. 

180 дни - 10 
години 

dl2, bt2 AddThis е технологична компания, позволяваща на 
уебсайтовете и техните потребители лесно да споделят 
съдържание помежду си, като обменят икони и поставят 
отметки на сайтовете. Бисквитките AddThis се използват, за 
да се позволи споделянето на съдържание. AddThis също 
се използва, за да се разбере как съдържанието се споделя 
в уебсайта. 
Използва се от социалната платформа за споделяне 
AddThis, за да се регистрират частите от сайта, които са 
били посетени, за да се препоръчат други части на сайта 

8 месеца 
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dpm Рекламна/Целева бисквитка, използвана от Adobe Audience 
Manager 

24/07/2018 

ex AddThis позволява на потребителя да споделя в социалните 
медии 

1 ден 

fr Съдържа уникална комбинация от идентификация на 
браузъра и потребителя, използвана за целева реклама. 

2 месеца 

guest_id За проследяване на информация за посетителите и за 
удостоверяване, свързано със сигурността 

5 години 

HSID Използва се от Google в комбинация със SID, за да 
потвърди потребителски акаунт в Google и часа на 
последното влизане 

18 месеца 

id Използва се от Google DoubleClick, за да регистрира и 
докладва действията на потребителя на уебсайта след 
преглеждането и кликването върху една от рекламите, с 
цел измерване на ефективността на рекламата и 
представяне на целеви реклами на потребителя. 

18 месеца 

id Yieldlab е платформа за предлагане и решение за частни 
пазари в рамките на европейската издателска индустрия. 
Yieldlab използва бисквитки, за да оптимизира и управлява 
рекламите от своите клиенти, представяни пред 
потребителя – например, честотата на показване на всяка 
реклама, която ще бъде видяна от потребителя. В отделни 
случаи Yieldlab също използва информация от бисквитките 
за статистически изследвания. 

1 година 

id, mdata, syncdata_TTD Използваме AddThis, за да позволим на клиентите да 
споделят съдържанието на сайта ни чрез имейл или 
социални медии като Facebook и Twitter.  Тази бисквитка 
не съдържа никаква лична идентифицираща информация. 
За да се откажете от използването на тези бисквитки, моля, 
посетете www.addthis.com/privacy. Отделните социални 
мрежи могат също да задават собствени бисквитки. 

1 година 

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, 
PugT 

Тази бисквитка се генерира чрез двукратно кликване върху 
Floodlight тагове. Тази бисквитка съдържа произволни 
символни низове. 

30 дни 

lang Помага ни да определим езиковите настройки в браузъра 
на потребителя за по-добро обслужване на съответната 
информация в правилния език. 

Сесия 

lang Помага ни да определим езиковите настройки в браузъра 
на потребителя за по-добро обслужване на съответната 
информация в правилния език. 

Сесия 

lidc Бисквитка на LinkedIn, използвана за маршрутизация 28/03/2018 

loc AddThis: Използва се за запаметяване на геолокацията на 
посетителите, за да се регистрира локацията на 
потребителя, споделящ информация 

1 година 

lu Използва се за управление процеса на вписване, запомня 
потребители при повторни посещения, ако те изберат да 
останат влезли. 

18 месеца 

MUID Рекламна бисквитка, използвана от Bing, уебтърсачка, 
собственост на Microsoft. 

1 година 

MUIDB Тези бисквитки се използват от рекламата на Microsoft, за 
да идентифицират анонимно сесиите на потребителя, за да 
ни помогнат да оценим ефективността на нашите 
маркетингови кампании 

2 години 

mus, um AddThis е технологична компания, позволяваща на 
уебсайтовете и техните потребители лесно да споделят 
съдържание помежду си, като обменят икони и поставят 
отметки на сайтовете. Бисквитките AddThis се използват, за 
да се позволи споделянето на съдържание. AddThis също 
се използва, за да се разбере как съдържанието се споделя 

1 година 
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в уебсайта. 

pdv AddThis позволява на потребителя да споделя в социалните 
медии 

1 ден 

PERSIST Използва се, за да събира предпочитанията на потребителя 
за конкретен уебсайт 

Сесия 

PREF Това е обикновена бисквитка на Google, използвана в 
някои от услугите им. Запазва потребителските 
предпочитания и може да бъде използвана за 
персонализирани реклами при търсения в Google 

18 месеца 

remember_checked За проследяване на информация за посетителите и за 
удостоверяване, свързано със сигурността 

5 години 

remember_checked_on За проследяване на информация за посетителите и за 
удостоверяване, свързано със сигурността 

5 години 

rtbData0 Това е рекламна бисквитка, използвана от adap.tv 2 години 

secure_session За проследяване на информация за посетителите и за 
удостоверяване, свързано със сигурността 

5 години 

sess Това е рекламна бисквитка, използвана от AppNexus за 
проследяване на потребителската сесия 

1 ден 

SEUNCY Регистрира уникална идентификация, отчитаща 
устройството на потребителя при повторни посещения. 

6 месеца 

SID Тази бисквитка се използва от Google в комбинация със 
HSID, за да потвърди потребителски акаунт в Google и часа 
на последното влизане 

18 месеца 

stx_user_id Анализи, мултивариантно изследване и оптимизация на 
сайта. 

1 година 

TapAd_DID Използва се, за да определи какъв тип устройства 
(смартфони, таблети, компютри, телевизори и др.) се 
използват от потребителя. 

30 дни 

TapAd_TS Използва се, за да определи какъв тип устройства 
(смартфони, таблети, компютри, телевизори и др.) се 
използват от потребителя. 

2 месеца 

TDCPM Това е рекламна бисквитка, използвана от TheTradeDesk 1 година 

TDID Това е рекламна бисквитка, използвана от TheTradeDesk 1 година 

to_checksum TruOptik е платформа за управление на данни, която 
помага да се определи и сегментира целевата публика 

1 ден 

to_checksum TruOptik е платформа за управление на данни, която 
помага да се определи и сегментира целевата публика 

1 ден 

to_master TruOptik е платформа за управление на данни, която 
помага да се определи и сегментира целевата публика 

1 година 

to_version TruOptik е платформа за управление на данни, която 
помага да се определи и сегментира целевата публика 

1 година 

tuuid Adbrain използва бисквитки за събиране на данни от 
устройствата на потребителите, за да позволи 
проследяване между устройствата с цел представяне на 
целева реклама.  

2 години 

tuuid, c, tuuid_last_update Регистрира дали потребителят се е съгласил с употребата 
на бисквитки или не. 

1 година 

twll За проследяване на информация за посетителите и за 
удостоверяване, свързано със сигурността 

5 години 

U Бисквитката събира неидентифициращи данни, изпратени 
до неидентифициран източник. Идентификацията на 
източника се пази в тайна от Whois Privacy Protection 
Service Inc. 

3 месеца 

u Некласифицирана бисквитка за маркетинг 1 година 

UID, UIDR Използваме решение на трета страна, за да управляваме 
коментарите в блога ни; това решение съхранява 
бисквитки, за да улесни повторното посещение в блога. 

2 години 
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Допълнителна информация може да се намери в 
политиката на поверителност на третата страна 

uuid2 Това е рекламна бисквитка, използвана от AppNexus за 
проследяване на потребителската сесия 

1 ден 

uvc AddThis: Проследява колко често потребителят си 
взаимодейства с AddThis 

1 година 

vc AddThis: Използва се от платформата за социално 
споделяне AddThis 

1 година 

visitor_id71092, visitor_id71092-
hash, lpv71092 
pardot 

Проследяваща бисквитка, използвана от Pardot. 
Бисквитките на Pardot не запазват идентифицираща 
информация, а само уникален идентификатор. 

10 години 

VISITOR_INFO1_LIVE 
SID HSID  SSID APISID 
SAPISID YSC GEUP PREF AID 
NID OTZ LOGIN_INFO 

Вграждаме видеоклипове от официалния ни канал в 
YouTube в този уебсайт, като използваме режима на 
повишена поверителност на YouTube. Този режим задава 
бисквитки в компютъра Ви, когато кликнете върху 
видеоплейъра на YouTube, но YouTube не запазва 
бисквитка, позволяваща лична идентификация за 
възпроизвеждането на вградените видеоклипове, като 
използва режим на повишена поверителност. 

18 месеца 

xtc AddThis: Регистрира споделянето на съдържание от 
потребителя чрез социалните медии. 

1 година 
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Приложение 2 
 

Уебсайтове, за които се прилага тази политика 
 
Тази Политика се отнася до следните уебсайтове, които са собственост или се контролират от 
AGCO:  
 

africa.valtra.com   
africa.valtra.com/fr   
africa.valtra.com/pt   
www.agco.com.ar   
www.agco.com.br   
www.agco.dk   
agco.sc-cockpit.com   
agco.sc-cockpit.com   
www.agcoallis.com.ar   
www.agcocorp.cn   
agcocorp.com   
www.agcocorp.mx   
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom   
www.agcomediaplace.com   
www.agcomeetings.com   
agconet.com   
www.agco-oss.com   
www.agcopartsandservice.com   
www.agcopartsbooks.com   
www.agcopubs.com   
www.agco-rm.ru   
agcoshop.agcoparts.com   
www.agcoshop.co.uk   
www.agcosuomi.fi   
www.agcotechnologies.com   
www.agcotrader.com   
www.agcotripphotos.com   
agrolink.agcotechnologies.com   
allmakes.agcoreman.com   
ame-en.masseyferguson.com   
ame-fr.masseyferguson.com   
www.antarcticatwo.com   
www.antarcticatwo.ru   
apac.oneagco.com   
www.automatedproduction.com   
batterytool.agcoparts.com   
campaign.fendt.tv   
careers.agcocorp.com   
www.challenger-ag.com   
www.challengerag.com.ar   
www.challenger-ag.us   
www.cumberlandpoultry.com   
www.eiksenteret.no   
eme.oneagco.com   
eneafe.agcotechnologies.com   
eneamf.agcotechnologies.com   
eneava.agcotechnologies.com   
ennach.agcotechnologies.com   
ennafe.agcotechnologies.com   
ennamf.agcotechnologies.com   
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ensamf.agcotechnologies.com   
ensava.agcotechnologies.com 
www.fella.eu   
www.fendt.com   
www.fendt.hr   
www.fendt.hu   
www.fendt.tv   
www.fendt-katana.com   
www.fendt-katana.fr   
www.fendt-katana.it   
fiveaday.fendt.co.uk   
www.gleanercombines.com   
global.agcotechnologies.com   
www.grainsystems.com   
gsp.oneagco.com   
www.hesston.com   
www.holtagcpo.agcocorp.com   
ideal.masseyferguson.com   
insideAGCO.agcocorp.com   
www.intivitycenter.com   
investors.agcocorp.com   
konfigurator.fendt.com   
www.lely-forage.com   
www.macallistercpo.agcocorp.com   
mail.agcocorp.com   
www.manzercpo.agcocorp.com   
map.antarcticatwo.com   
www.masseyferguson.co.nz   
www.masseyferguson.co.ro   
www.masseyferguson.co.uk   
www.masseyferguson.co.za   
www.massey-ferguson.com   
www.masseyferguson.com.ar   
www.masseyferguson.com.br   
www.masseyferguson.com.br/espanol   
www.masseyferguson.com.tr   
www.masseyferguson.de   
www.masseyferguson.dk   
www.masseyferguson.es   
www.masseyferguson.fi   
www.masseyferguson.fr   
www.masseyferguson.it   
www.masseyferguson.mx   
www.masseyferguson.nl   
www.masseyferguson.ru   
www.masseyferguson.se   
www.masseyferguson.us   
my.oneagco.com   
onboarding.agcocorp.com   
www.precisionplanting.com   
quality.fendt.com   
rmi.agcopartsandservice.com   
rmi.agcopartsandservice.com/home   
shop.challenger-ag.com   
shop.fendt.com   
shop.masseyferguson.com   
www.shopagco.com   
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smarttour.valtradev.com/uk   
www.spracoupewillmar.com   
sso.agcocorp.com   
staging.agcotechnologies.com 
test.fendt.com   
uklubricants.agcoparts.com   
www.valtra.at   
www.valtra.be   
www.valtra.cn   
www.valtra.co.uk   
www.valtra.com   
www.valtra.com.ar   
www.valtra.com.au   
www.valtra.com.br   
www.valtra.cz   
www.valtra.de   
www.valtra.dk   
www.valtra.ee   
www.valtra.es   
www.valtra.fi   
www.valtra.fr 

 


