Politica privind modulele cookie

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE...
În această politică privind modulele cookie veți găsi informații cu privire la utilizarea modulelor cookie și
dispozitivelor similare care sunt instalate în terminalele clienților și ale utilizatorilor noștri. Uneori, utilizarea
modulelor cookie poate fi asociată cu prelucrarea datelor cu caracter personal, așadar vă recomandăm să
consultați Politica noastră de confidențialitate, accesibilă pe Platforma noastră, dacă doriți informații cu
privire la modul în care utilizăm datele cu caracter personal ale clienților și ale utilizatorilor noștri, la modul
în care vă puteți exercita drepturile sau la terminologia pe care o utilizăm pentru a ne referi la Platforma
noastră (site, aplicație sau magazine fizice).

INFORMAȚII PRIVIND MODULELE COOKIE
1. Ce este un modul cookie?
Un modul cookie este un mic fișier text pe care un site, o aplicație sau o altă platformă îl stochează în
computer, tabletă, smartphone sau în orice alt dispozitiv similar, cu informații despre modul dvs. de navigare
sau de utilizare, cum ar fi o etichetă care identifică dispozitivul dvs. Modulele cookie sunt necesare, de
exemplu, pentru a facilita navigarea și a cunoaște modul în care utilizatorii interacționează cu platformele,
astfel încât acestea să poată fi îmbunătățite. De asemenea, ele sunt foarte utile pentru a putea oferi anunțuri
publicitare în funcție de preferințele utilizatorului, precum și pentru alte scopuri, care sunt detaliate mai jos.
Modulele cookie nu afectează computerul sau dispozitivul dvs.
Când vorbim despre „module cookie”, ne referim și la alte tehnologii similare pentru instalarea și/sau
colectarea de informații în sau despre dispozitivul dvs. (cum ar fi module cookie flash, balize web sau buguri, pixeli, HTML5 (de stocare locală) și tehnologii SDK pentru formatele de tip aplicație. De asemenea,
termenul „module cookie” se aplică și utilizării unor tehnici de amprentare digitală, adică acele tehnici de
combinare a informațiilor care ne ajută să identificăm dispozitivul dvs. Uneori, aceste tehnologii
funcționează împreună cu modulele cookie pentru a colecta și a stoca informații, fie pentru a vă oferi
anumite funcționalități sau servicii pe Platforma noastră, fie pentru a vă afișa anunțuri publicitare pe
platforme terțe, ținând cont de navigarea dvs.
Această explicație este un exemplu general a ceea ce se înțelege prin module cookie în scop pur informativ.
Cookie-urile pe care le utilizăm în mod specific sunt detaliate în panoul de configurare a modulelor cookie,
accesibil pe Platforma noastră.
2. Ce tipuri de module cookie există?
Consultați această secțiune, care oferă o prezentare generală a tipurilor de module cookie care pot fi
utilizate într-un mediu online.
În funcție de proprietarul modulelor cookie, acestea pot fi clasificate în:
a. Module cookie proprii: Sunt cele trimise pe computerul sau dispozitivul utilizatorului de pe un
computer sau un domeniu administrat de editor și de pe care sunt oferite platforma sau serviciul
solicitate de utilizator.
b. Module cookie terță parte: Sunt cele trimise pe computerul sau dispozitivul utilizatorului de pe un
computer sau un domeniu care nu este gestionat de editor, ci de o altă entitate, care prelucrează
datele obținute prin intermediul modulelor cookie.
În funcție de scopul modulelor cookie, acestea pot fi clasificate în:

a. Module cookie strict necesare (tehnice): Sunt cele care îi permit utilizatorului să navigheze pe o
pagină web, o platformă sau o aplicație și să utilizeze diferitele opțiuni sau servicii care există pe
acestea, cum ar fi, de exemplu, controlul traficului, identificarea datelor sau a sesiunii, accesarea
unor secțiuni sau a unui conținut cu acces restricționat, reținerea elementelor care alcătuiesc o
comandă, efectuarea procesului de cumpărare din cadrul unei comenzi, gestionarea plății,
prevenirea fraudelor asociate securității serviciului, utilizarea unor elemente de securitate în timpul
navigării, solicitarea înregistrării sau participării la un eveniment, stocarea de conținut pentru
difuzarea de videoclipuri sau fișiere audio, activarea conținutului dinamic (de exemplu, animație de
încărcare a unui text sau a unei imagini) sau partajarea de conținut prin intermediul rețelelor
sociale. Fiind strict necesare, modulele cookie tehnice sunt descărcate în mod implicit atunci când
permit afișarea platformei sau furnizarea serviciului solicitat de utilizator.
b. Module cookie de funcționalitate sau de personalizare: Aceste module cookie sunt cele care permit
reținerea anumitor informații, astfel încât utilizatorul să acceseze serviciul sau platforma cu anumite
caracteristici care pot diferenția experiența sa de cea a altor utilizatori, cum ar fi, de exemplu, limba,
numărul de rezultate care trebuie afișate atunci când utilizatorul efectuează o căutare, aspectul sau
conținutul serviciului în funcție de tipul de browser utilizat de utilizator sau de regiunea din care
accesează serviciul etc. Neacceptarea acestor module cookie poate duce la o funcționare lentă a
site-ului sau la recomandări adaptate în mod incorect.
c.

Module cookie de analiză: Sunt cele care permit cuantificarea numărului de utilizatori, a secțiunilor
vizitate pe platformă și a modului în care aceștia interacționează cu platforma, pentru a efectua
astfel măsurarea și analiza statistică a modului de utilizare, cu scopul de a introduce îmbunătățiri
bazate pe analiza datelor de utilizare a platformei sau a serviciului de către utilizatori.

d. Module cookie publicitare comportamentale: Sunt cele care stochează informații despre
comportamentul utilizatorilor obținute prin observarea continuă a obiceiurilor lor de navigare, ceea
ce permite dezvoltarea unui profil specific pentru a afișa anunțuri publicitare pe baza acestuia.
Aceste module cookie permit gestionarea în cel mai eficient mod posibil a spațiilor publicitare pe
care, după caz, editorul le-a inclus direct sau în colaborare cu terți.

3. Pentru ce sunt utilizate modulele cookie pe Platforma noastră?
Modulele cookie sunt un element esențial pentru modul în care funcționează Platforma noastră. Principalul
obiectiv al modulelor cookie noastre este de a vă face experiența de navigare mai confortabilă și mai
eficientă. De exemplu, sunt utilizate pentru a reține preferințele dvs. (limbă, țară etc.) în timpul navigării și
în timpul vizitelor ulterioare. De asemenea, utilizăm modulele cookie pentru a ne îmbunătăți încontinuu
serviciile și Platforma, dar și pentru a putea oferi anunțuri publicitare personalizate în funcție de obiceiurile
dvs. de navigare.
Informațiile cuprinse în modulele cookie ne permit, în plus, să îmbunătățim Platforma prin estimări cu privire
la datele statistice și tiparele de utilizare (numărul de vizite, secțiunile cele mai vizitate, ora vizitei etc.), să
cunoaștem la nivel statistic modul în care utilizatorii interacționează cu Platforma, cu scopul de a ne
îmbunătăți serviciile, dar și pentru a adapta Platforma la interesele dvs. individuale, a accelera căutările
etc.
Uneori, putem utiliza module cookie pentru a obține informații care ne permit să afișăm prin Platforma
noastră, prin platforme terțe sau prin orice alt mijloc, anunțuri publicitare bazate pe analiza obiceiurilor dvs.
de navigare (produse vizitate, secțiuni consultate etc.).
În orice caz, în modulele cookie pe care le utilizăm nu stocăm niciodată informații delicate, precum
parole, date despre cardul de credit sau de debit etc.

4. Cum pot gestiona utilizarea modulelor cookie pe această Platformă?
În panoul de configurare a modulelor cookie, accesibil în orice moment pe Platforma noastră, veți putea
obține toate informațiile despre modulele cookie utilizate de această Platformă, alături de informații
referitoare la scopul, durata și gestionarea (proprie sau de către terți) a fiecăruia, astfel încât să puteți
gestiona activarea și dezactivarea utilizării modulelor cookie care nu sunt strict necesare pentru
funcționarea Platformei.
O altă variantă, în cazul în care navigați pe internet, este să dezactivați utilizarea modulelor cookie din
browserul dvs. Iată cum faceți acest lucru în cele mai populare browsere:
•

Google Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari

Această posibilitate de a evita utilizarea modulelor cookie poate fi implementată oricând.
Rețineți că atât gestionarea panoului de configurare a modulelor cookie, cât și opțiunea dvs. de a respinge
modulele cookie sunt specifice fiecărui browser pe care îl utilizați. Prin urmare, dacă alegeți să configurați
modulele cookie într-un anumit mod pe un dispozitiv și doriți ca opțiunea dvs. să se aplice în mod similar
pe un alt dispozitiv, trebuie să activați aceeași opțiune și pe celălalt dispozitiv.
Ca pas suplimentar în ceea ce privește modulele cookie terță parte care au scopul de a furniza anunțuri
publicitare bazate pe interesele dvs., rețineți că anumite terțe părți pot fi membre ale oricăruia dintre
următoarele programe de autoreglementare a publicității online, cu opțiunile corespunzătoare de excludere
voluntară:
•

Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/

•

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Cine utilizează informațiile stocate în modulele cookie?
Informațiile stocate în modulele cookie de pe Platforma noastră sunt utilizate exclusiv de către noi, cu
excepția cel identificate în secțiunea 2 drept „module cookie terță parte”, care sunt utilizate și gestionate de
către entități externe, pentru a ne oferi servicii care vizează îmbunătățirea serviciilor noastre și a experienței
utilizatorului în timp ce navighează pe Platforma noastră. Mai multe informații, în panoul de configurare a
modulelor cookie, accesibil în orice moment pe Platforma noastră.
Pentru a obține informații mai detaliate despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în colaborarea
noastră cu terți și a datelor supuse transferurilor internaționale de date, vă recomandăm să citiți Politica
noastră de confidențialitate, accesibilă pe Platforma noastră, precum și politicile de confidențialitate/setările
de confidențialitate ale acestor colaboratori terți, accesibile prin intermediul platformelor respective.

