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Политика за користење веб-колачиња
Со цел да се подобри Вашето искуство при користењето на веб-страната на КИБС АД Скопје, КИБС
користи времени веб-колачиња кои чуваат информации за Вашата посета на веб-страната. Овие
типови на веб-колачиња не содржат или чуваат лични податоци и истите автоматски се бришат
од Вашиот пребарувач при неговото гаснење.
Веб-колачиња се мали текстуални фајлови кои се чуваат на Вашиот компјутер. До нив
пристапуваат интернет-пребарувачите. Овие фајлови паметат кога сте ја посетиле интернетстраната или кога сте се најавиле на интернет-порталот.
Подолу ќе најдете општи информации за тоа што се веб-колачињата и како можете да ги
контролирате од Вашиот компјутер.

1. Веб-колачиња што ги користи КИБС
1.1. Времени веб-колачиња или веб-колачиња при посета
Времените веб-колачиња автоматски се бришат од Вашиот пребарувач при неговото гаснење.
Интернет-страниците ги користат времените веб-колачиња за чување информации како на
пример она што сте пребарувале.

2. Како да се отстранат веб-колачињата
Доколку се отстранат веб-колачињата од интернет-пребарувачот, не можеме да Ви гарантираме
дека Вашето искуство со користењето на нашите страници ќе биде исто како во случај на
користење на веб-колачињата.
Најголем дел од интернет-пребарувачите автоматски се поставени да прифаќаат веб-колачиња.
Оваа опција може да се исклучи од менито на пребарувачот и да се избришат веб-колачиња
сочувани од претходни пребарувања.
Во прилог се информации од интернет-пребарувачите за управување со веб-колачињата на
Вашиот компјутер:
•
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

За управување со веб-колачиња на мобилни уреди видете:
•
•
•

Apple: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/en-GB/how-to/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings
***
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Skopje, 07.07.2020

Web cookies policy
In order to improve the user experience while browsing the KIBS AD Skopje website, we use temporary
web cookies that store information about your visit on the site. These types of web cookies do not
contain or store personal data and are automatically deleted by your browser when it is turned off.
Web cookies are small text files that are stored on your computer. Internet browsers access them.
These files are remembered when you visited the website or when you logged in to the Internet portal.
Below you will find general information about what cookies are and how you can control them from
your computer.

1. How KIBS uses the web cookies
1.1 The web cookies used by KIBS
Temporary web cookies are automatically deleted from your browser when it is turned off. Websites
use temporary web cookies to store information you have searched for.

2. Session web cookies
In case the web cookies are being removed from the internet browser, we cannot guarantee you that
your experience in using our pages will be the same as in case of using the web cookies.
Most of the internet browsers are automatically set to accept web cookies. This option can be turned
off from the menu of the browser and the web cookies saved from the previous searches can be
deleted.
In addition, there is information from the internet browsers on managing web cookies on your
computer:
•
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

For managing web cookies on mobile devices visit:
•
•
•

Apple: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/en-GB/how-to/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings
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