
  Што се колачиња ? 
 
 Колачиња (“cookies") се информации сочувани од страна на веб-
страницата која ја посетувате. Колачињата обично ги чуваат  поставките за 

веб-страницата. Ова ѝ овозможува на страницата да ги прикаже 
информациите прилагодени на Вашите потреби. Податоци кои веб 

страницата www.cemak.mk ги користи за да го идентификува веб корисникот 
истите не се поврзуваат со вашите лични податоци кои претходно сте ни ги 
доставиле доколку во даден момент онлине сте аплицирале за кредит.   
 
 Сите информации што се генерираат во рамките на „Cookies“ се 
употребуваат само за да се подобри интеракцијата со веб страната без да се 
наруши приватноста на корисникот.  
 
 Што овозможуваат колачињата? 
 

 Колачињата овозможуваат да веб страната да го препознае интернет 
пребарувачот при секоја наредна посета на веб страната. Колачињата ги 
чуваат Вашите преференции и други технички информации. 
 
 Колачињата може да чуваат поширок спекрат на информации но 
единствено ако корисникот го овозможува тоа. Веб страницата не може да 
добие пристап кон информациите и кон други датотеки на компјутерот или 
мобилен апарат на веб корисникот.  
 
 Типови на колачиња на www.cemak.mk 
 
 Ф.Д. ЦЕМАК-КРЕДИТИ ДОО Прилеп, на веб страницата www.cemak.mk, 
ги користи следните видови на колачиња: 
 
Неопходни колачиња: Веб страницата www.cemak.mk користи трајни и 
неопходни колачиња(cookies), кои го памтат пребарувањето кога корисникот 
ќе го исклучи интернет пребарувачот, со цел да се задржи состојбата на 
корисникот и кои се потребни за непречена работа на веб страницата.     
Колачиња за аналитика:  Со вака прибраните податоци не е можна 

идентификација на корисникот, а прибраните податоци се користат 
исклучиво во статистички цели. Се утврдува кои страници се најпосетени и 
како се движи корисникот низ веб-страната.  
Сесиски колачиња: Привремени колачиња (Session cookies) – овие 
колачиња истекуваат (и автоматски се бришат) штом се затвори интернет 
пребарувачот. Со  нив се унапредува корисничкото искуство.  
 Со кликање на копчето "Се согласувам", давате согласност да ги 
зачуваме колачињата опишани во овој документ. 
 

 Доколку не сакате да користиме cookies или ако се премислите откако 
ќе се согласите истите можете да ги избриштете преку поставките на Вашиот 
пребарувач. 
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