GDPR UKC промени в интернет
страницата
Процес
Visitor enters the
website

Is
cookie_consent_level
cookie set?

YES

Parse all the scripts
and run those with
apropriate consent
level

NO

Do not set the
cookie_consent_level but
set the consent level to
highest "marketing"

Display cookie
consent popup

Is continue
button clicked?

YES

Set consent level to
default highest
"marketing"

NO

Is change
settings button
clicked?

NO

Cookie popup
remains visible for
this and subsequent
pages

YES

Display consent
levels overlay

Consent level
selected/
confirmed

YES

NO

Visitor clicks on a link to
change cookie consent
settings

No changes will be made but
visitor has to either accept the
curent default level or close/
reload the page

SET the consent_level cookie value,
already loaded scripts will not be
affected for this one page, scripts on
subsequent pages will be loaded
acceoding to the selected level

DEMO Страница
https://uatukmarketingsandbox1.citibank.co.uk/personal/tech-demo.do

Контрол на изскачащите прозорци („Popup”)
Изскачащият прозорец за даване на съгласие с "бисквитките" се показва в долната част
на страницата всеки път (за всяка страница), докато се кликне върху бутона
"продължаване", който ще зададе „ниво на съгласие с бисквитките“ с ниво по
подразбиране или ако съответно друго ниво е избрано и е натиснат бутона
"потвърждаване на настройките" се кликва върху екрана за наслагване на настройките
(“settings overlay”).

Overlay контрол
За да отворите settings overlay чрез линк, този линк трябва да има следната идентификация: "editcookieconsent-settings"
<a href="#" id="edit-cookieconsent-settings">Click here to change your cookie
settings</a>

Нива на съгласие




[1] съществено
[2] функционално
[3] за целите на меркетинга (това ниво е нивото по подразбиране)

Бисквитка "ниво_съгласие_бисквитки"
Наименованието на бисквитката, която контролира този механизъм е
"ниво_съгласие_бисквитки"/”cookie_consent_level”
Стойностите по подразбиране на тази бисквитка са:



Стойност: [ниво на съгласие]
Срок/Максимална продължителност: 1 година

Внедряване
Всеки скрипт, който създава или използва "бисквитки" и/или прави заявки на сървъри, които
създават и изпращат "бисквитки" трябва да бъде модифициран, така че да може да бъде
контролиран чрез механизма.
Всеки скрипт трябва да има тип, променен както следва:
type='text/plain'

и трябва да има допълнително ниво на съгласие за бисквитка ("cookie-consent-level"), което
посочва някое от нивата на съгласие, например:
cookieconsent-level='marketing'

По-долу са посочени два примера за това как да се модифицират скрипт тагове, които зареждат JS
файлове и <скрипт> тагове, които изпълняват кодове директно на страницата:

Въшни /js файлове
<script type='text/plain' cookieconsent-level='marketing'
src="https://uatukmarketingsandbox1.citibank.co.uk/static/js/testGDPR.js"></script>

Вградени скриптове
<!-- Success necessary -->
<script type="text/plain" cookieconsent-level="essential">
$.notify("essential level script executed", {autoHide: false, className: 'success'});
</script>

Примери за различните нива на съгласие
Съществено
<!-- Success necessary -->
<script type="text/plain" cookieconsent-level="essential">
$.notify("essentiallevel script executed", {autoHide: false, className: 'success'});
</script>

Функционално
<!-- Info functional -->
<script type="text/plain" cookieconsent-level="functional">
$.notify("functional level script executed", {autoHide: false, className: 'info'});
</script>

За целите на маркетинг
<!-- Warning tracking -->
<script type="text/plain" cookieconsent-level="marketing">
$.notify("marketingscript executed", {autoHide: false, className: 'warn'});
</script>

