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COOKIES POLICY
What are cookies?
Cookies allow us to recognize your internet browser the next time you visit the website. Cookies
can save your preferences and other technical information, but cannot read data or information
from your hard disk or mobile device, nor read other saved cookie files from other websites. To
understand how visitors use our website atsammo.mk and to provide an enhanced experience,
we may collect your data with a special tool called cookies. Cookies are small data files placed
on your computer or mobile device when you visit certain websites. Website owners often use
cookies to facilitate the website’s functioning, remember your activities and preferences, provide
personalised/tailored content, and display navigation history. These text files may be
read by the websites you visit and help identify you when you revisit. Cookies placed by the website
owner or the service provider (in this case ATS AMMO ltd) are called “first party cookies.” Cookies
placed by other parties other than the website owner are called “thirdparty cookies.”

Why do we use cookies and other tracking technologies?
We may use cookies and other technologies to create statistics that help us improve our website
quality, including website statistics to improve your user experience, for example, by displaying
third-party content to facilitate social media interaction and for marketing purposes.
By accepting all cookies, you agree to such data processing by ATS AMMO ltd and to
data transfers to third parties. You can also configure the purposes of data processing to which
you consent. Please click “Confirm Your Choice” after making your choice. If you select nothing,
data processing will be limited to the degree needed for the website use. Please note that under
such settings you may not be able to access all functionalities of the website. To withdraw your
consent, click “Cookie Preferences.”

Cookies Placed Through Our Website

•
•

Strictly Necessary Cookies - Always Active

These cookies are essential for the operation of our website and cannot be disabled in our system.
They are usually placed only in response to your actions requesting services, such as adjusting
privacy settings or filling out contact form templates. You may set your browser to opt-out or block
cookies, but the website may not work properly. These cookies store no personal information.
Cookie Name: UniqueID
The anonymous identification of the duration of the visit for statistical analysis in order to
optimize the website. No personal data is collected.
Cookie Name: WHGCOOKIECONSENT
Remembers decision on use of optional Cookies: Saves your decision to either accept or decline
the use of optional Cookies. No personal data is collected in this Cookie. Duration: 12 months.
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•

Performance Cookies

These cookies serve to count visits and traffic sources to measure and improve our website
performance. They help us identify the most and least visited pages and see how visitors move
through our website. We may provide these cookies to third-party service providers (such as
Google Analytics) to help us carry out these analyses. All information collected by these cookies
is summarised and does not identify you personally. If you block or disable these cookies, we
will not know about your previous visits to our website and will be unable to monitor its features.
Cookie Name: _ga
Google Analytics collects information that allows us to understand the interactions with our
websites, to analyze the results in order to provide better services.
•

Targeting Cookies

Our advertising partners (for instance, Facebook) may place these cookies through our website.
Those companies may use them to build your user profile and show you relevant advertisements
from other websites. They store no personal information but are based on the unique identification
of your browser and internet device. If you reject these cookies, you will experience less targeted
advertising.
Cookie Name: Facebook Pixel
Facebook Pixel collects information that allows us to understand the interactions with our
website and to display ads on other platforms to users who are interested.

Changes to the terms of use of the cookie policy
The cookie policy may change from time to time to introduce any changes to cookies we use or
for other operational, legal, or regulatory purposes. Therefore, please regularly check this cookie
policy to be up-to-date with how we use cookies and other tracking technologies.
Date of last change 01.11.2021 Skopje
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ПОЛИТИКА ЗА KOЛАЧИЊА
Што се колачиња?
Kолачињата („cookies“) се мали текстуални датотеки кои се запишуваат во вашиот компјутер
или мобилен уред при посета на некоја веб страница. За да разбереме како ja користат
посетителите нашaтa веб-страницa и за да им овозможиме подобро искуство, може да
собираме некои ваши податоци со специјалната алатка наречена колачиња (Cookies)
Колачињата претставуваат мали датотеки со податоци, кои се поставени на вашиот компјутер
или мобилен телефон кога посетувате одредена веб-страница. Колачињата се користат
многу често од сопствениците на веб-страниците со цел да се олесни функционирањето на
веб-страницата или да се запомнат вашите активности и преференции, за да се обезбеди
персонализирана/приспособена содржина на веб-страницата и за да се прикаже нејзината
навигациска историја. Овие текстуални датотеки може да бидат прочитани од веб-страниците
што ги посетувате и да помогнат во вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите вебстраницата. Колачињата поставени од сопственикот на веб-страницата или од провајдерот на
услуги (во овој случај АТС АММО ДОО САМОКОВ) се нарекуваат „колачиња на првата страна“.
Колачињата што се поставени од други страни, а не од сопственикот на веб-страницата, се
нарекуваат „колачиња на трети страни“.

Зошто користиме колачиња и други технологии за следење?
Може да користиме колачиња и други технологии (колачиња) за да создадеме статистика која
ни помага да го подобриме квалитетот на нашата веб-страница, вклучително и статистика
за вебстраницата за да го подобриме вашето корисничко искуство, на пр. со прикажување
содржини од трети страни за да ви овозможиме интеракции на социјалните мрежи и за
маркетинг-цели. Со прифаќање на колачињата вие се согласувате за таква обработка на
податоците од „АТС АММО ДОО САМОКОВ“ и за соодветен пренос на податоците на трети страни.
Можете, исто така, лесно да конфигурирате за кои цели се согласувате да се обработуваат
податоците. Ве молиме, притиснете „Потврди избор“ откако ќе го направите својот избор.
Ако не направите никаков избор, обработката на податоците ќе биде ограничена само на
потребниот степен за употреба на веб-страницата. Забележете дека врз основа на овие
поставки не можат да бидат достапни сите функционалности на страницата. За да ја повлечете
својата согласност, кликнете на „Преференции за колачиња“

Колачиња поставени преку нашата веб-страница
• Строго потребни колачиња - Секогаш активни. Овие колачиња се неопходни за
функционирање на веб-страницата и не можат да се исклучуваат во нашите системи. Тие
обично се поставуваат само како одговор на постапките направени од вас, што претставува
барање за услуги, како што се поставување на преференциите за приватност или пополнување
формулари во контакт-формата. Може да го поставите прелистувачот да ги блокира или
да предупредува за овие колачиња, но блокирањето на овие колачиња ќе спречи да работи
веб-страницата. Овие колачиња не зачувуваат никакви лични информации. Име на Колаче:
UniqueID- Анонимна идентификација на времетраењето на посетата за статистичка анализа
со цел оптимизирање на веб страната. Не се прибираат лични податоци. Име на Колаче:
WHGCOOKIECONSENT. Ја чува вашата одлука да прифатите или да одбиете користење опциски
колачиња. Не се прибираат лични податоци. Рок на траење: 12 месеци.
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• Колачиња за перформанси
Овие колачиња ни овозможуваат да ги броиме посетите и изворите на сообраќај за да можеме
да ги мериме и да ги подобриме карактеристиките на нашата веб-страница. Тие ни помагаат
да знаеме кои страници се најмногу и најмалку посетувани и да видиме како се движат
посетителите низ страницата. Овие колачиња можеме да ги обезбедиме на трети даватели
на услуги (пр. Google Analytics) за да ни помогнат да ги спроведуваме овие анализи. Сите
информации што ги собираат овие колачиња се збирни и не се однесуваат на вас лично. Ако
ги блокирате или ако ги исклучите овие колачиња, нема да знаеме кога сте ја посетиле нашата
страница и нема да можеме да ги следиме нејзините карактеристики.Име на Колаче: _ga
• Колачиња за таргетирање Овие колачиња можат да бидат поставени преку нашата
веб-страница од нашите партнери за рекламирање (пример Facebook). Тие компании може
да ги користат за да изградат профил на вашите интереси и за да ви покажат релевантни
реклами од други страници. Тие не складираат директно лични информации, но се засноваат
на уникатно идентификување на вашиот прелистувач и интернет-уред. Ако не ги прифатите
овие колачиња, ќе искусите помалку насочено рекламирање. Име на Колаче: Facebook Pixel.

Промени во условите за употреба на политиката за колачиња

Политиката за колачиња повремено може да се менува, со цел да вклучиме можни промени
во колачињата што ги користиме или од други оперативни, правни или регулаторни причини.
Поради тоа, ве молиме, редовно прегледувајте ја оваа политика за колачиња, со цел да бидете
информирани како ги користиме колачињата и другите технологии за следење.
Датум на последна измена 01.11.2021 Скопјe
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