POLITICA DE COOKIE-URI
ÎN CADRUL SITE-ULUI WWW.UTA-ROMANIA.RO

Ne bucurăm de interesul dumneavoastră pentru politica noastră de cookie-uri. Protejarea datelor
dumneavoastră în timpul utilizării site-ului nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de
important. De aceea, vă prezentăm în continuare, în detaliu, modul în care prelucrăm datele
dumneavoastră. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal UTA-ROMANIA respectă cu
strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu
caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societații UTA-ROMANIA în limitele prevăzute
de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare. Pentru detalii privind
modalitatea în care vă prelucram datele cu caracter personal, cititi mai multe aici. Termenii și condițiile
de utilizare a acestui web site pot fi consultate aici.
Ce este un „cookie”?
Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe
echipamentul dumneavoastră de pe care ne accesați site-ul.
În general, site-urile web stochează informații despre dvs., preferințele dvs. sau echipamentul dvs., pe
care le utilizează pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai plăcută.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai
multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
Există două categorii mari de cookie-uri:
 Cookie-uri de sesiune – Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului
web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv
sau închide fereastra browser-ului (exemplu: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
 Cookie-uri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament
(și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente
le includ și pe cele plasate de un alt web-site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la
momentul respectiv –cunoscute sub numele de „third party cookies” (cookie-uri plasate de
terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel
încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.
Un cookie conține informații care fac legatura între web-browser-ul dvs. și web-site-ul nostru. De
fiecare data când reveniți pe site-ul nostru, serverul web va citi informația deja stocată și nu vă vom
întreba din nou despre opțiunile dvs., de exemplu în materie de confidențialitate online, privind limba
site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă. Oricând puteți modifica aceste opțiuni.
Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul lui. Unele cookie-uri sunt
folosite exclusiv pentru o singură sesiune (o vizită a dvs. pe site-ul nostru) și nu sunt păstrate și după
ce ați părăsit web-site-ul, iar altele pot fi reținute și refolosite de fiecare dată când reveniți pe site
(acestea sunt numite permanente). Cu toate acestea, puteți șterge oricând cookie-urile salvate prin
intermediul setărilor browser-ului dvs.
Anumite secțiuni de conținut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori
(exemplu: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea propriile
cookie-uri prin intermediul site-ului nostru (acestea sunt numite cookie-uri de terță parte pentru că

nu sunt plasate direct de noi). Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și
politicile de utilizare și confidențialitate ale site-ului nostru.
Cum folosește site-ul nostru cookie-urile?
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:







Cookie-uri de performanță a site-ului
Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
Cookie-uri pentru geotargetting
Cookie-uri de înregistrare
Cookie-uri pentru publicitate
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni atât de la noi cât și de la terți, precum Google, Facebook, SATI, GfK etc.
Cookie-uri de performanță
Acest tip de cookie reține preferințele dvs. pe site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare
vizită. Exemple: setările volumului pentru video player sau viteza de video streaming cu care este
compatibil browserul.
Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, softul de analiză furnizat de o terță parte generează un
cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum.
Browser-ul ne va spune dacă aveți deja acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Astfel putem
monitoriza utilizatorii unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe
site-ul nostru, acest cookie nu poate fi folosit pentru a vă identifica personal, ci este folosit doar în
scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ai furnizat, cum
ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din
Termeni și conditii, Politica de confidențialitate, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire
la protejarea datelor cu caracter personal.
Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară provin utilizatorii site-ului
nostru. Cookie-urile acestea sunt complet anonime și sunt folosite doar pentru a targeta conținutul –
chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă primiți aceeași reclamă.
Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat
sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat
și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice
comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat păstrează-mă
„înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browser-ul.
Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia
și cât timp a trecut de când ai văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta
publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai
bună targetare a publicității, pentru a arăta, de exemplu, reclame despre vacanțe, dacă utilizatorul a
vizitat recent un articol pe site despre vacanțe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează
informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime

și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al
acelui site dacă ulterior veți vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea bazată pe această
informație.
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
O mare parte din publicitatea prezentă pe site-ul nostru aparține terțelor părți. Unele dintre aceste
părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza numărul de utilizatori care au fost expuși
unui mesaj publicitar sau pentru a ști câți utilizatori au fost expuși de mai multe ori la aceeași reclamă.
Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu
are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri.
Cookie-urile acestor terțe părți pot fi folosite pentru a vă arăta reclame și pe alte site-uri, bazându-se
pe navigarea dvs. pe acest site. De asemenea, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de
a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, siteul nostru nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute
de site-ul nostru. De exemplu, când distribui un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat
pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.
Cum poți opri cookie-urile?
Puteți configura browser-ul dvs. pentru a respinge fișierele cookie. Dezactivarea sau refuzul de a primi
cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul
de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.
Vă puteți configura browser-ul să nu accepte, în general, cookie-uri sau doar pentru anumite site-uri.
Pentru aceasta, puteți accesa oricând opțiunile sau preferințele browser-ului dvs.
Limitarea sau ștergerea cookie-urilor în web browser-ul dvs. se poate face în funcție de browser-ul
folosit urmând acești pași. De asemenea mai multe informatii despre posibilitățile și modurile de
administrare a cookie-urilor pot fi găsite și în zona de setări a aplicației și/sau a browser-ului web.
O aplicație utilizată pentru accesarea paginilor de internet poate salva cookie-urile automat. Dar
aceste setari pot fi schimbate și se poate ajunge chiar la blocarea browser-ului astfel încat acesta să
nu mai salveze istoricul.
De asemenea, puteți opta pentru dezabonarea totală de la tracking third party facut de Google prin
Google Analytics folosind acest plug-in.
Care sunt cookie-urile existente pe site-ul nostru?
1. Cookieuri necesare
Cookie-urile necesare ajută la crearea unui site web ușor de utilizat, permițând funcții de bază cum ar
fi navigarea pe pagini și accesul în zonele securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate funcționa
corect fără aceste cookie-uri.
Nume cookie
PHPSESSID

Scop
Păstrează sesiunea si optiunile
utilizatorilor între diferite
navigari pe pagini

Cat se pastreaza
Pe sesiune de utilizare

2. Cookieuri statistice
Cookie-urile statistice ajută la înțelegerea modului în care vizitatorii interacționează cu site-urile web
prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.
Nume cookie

Scop

Cat se pastreaza

_ga
Google Analitycs

Înregistrează un ID unic care este
utilizat pentru a genera date
statistice despre modul în care
vizitatorul folosește site-ul web.

2 ani

_gat
Google Analitycs

Utilizat de Google Analytics
pentru a accelera rata solicitărilor

Pe sesiune

_gid
Google Analitycs

Înregistrează un ID unic care este
utilizat pentru a genera date
statistice despre modul în care
vizitatorul folosește site-ul web.

Pe sesiune

Collect
Google Analitycs

Folosit pentru a trimite date
despre dispozitivul utilizat și
comportamentul vizitatorului.

Pe sesiune

3. Cookieuri de marketing
Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a
afișa anunțuri relevante și angajate pentru utilizatorul individual și, prin urmare, mai valoroase
pentru editori și pentru agenții de publicitate terță parte.
Nume cookie

Scop

Cat se pastreaza

_hjIncludedInSample
uta-romania.ro

Stabilește dacă navigarile
utilizatorului trebuie înregistrate
în anumite statistici.

Pe sesiune

ads/ga-audiences
google.com

Utilizat de Google AdWords
pentru a re-implica vizitatorii care
au fost pe site si incercarea de a ii
converti in clienți. Se face pe baza
comportamentului online al
vizitatorilor pe site-uri web.

Pe sesiune

ads/user-lists/#
google.com

Neclasificat

Pe sesiune

IDE
doubleclick.net

Folosit de Google DoubleClick
pentru a înregistra și a raporta
acțiunile utilizatorului, după ce a
văzut sau a făcut clic pe unul
dintre anunțurile de publicitate, în
scopul de a măsura eficacitatea
unui anunț și de a prezenta
informatii direcționate
utilizatorului.

2 ani

test_cookie
doubleclick.net

Se utilizează pentru a verifica
dacă browserul utilizatorului
acceptă cookie-uri.

Pe sesiune

Recomandari
Iata cateva sfaturi care vă pot ajuta să navigați în siguranță folosind și acceptând cookie-uri:
-

-

-

particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un
nivel confortabil pentru dvs. al securitatii utilizării cookie-urilor;
dacă împărțiți accesul la calculator cu mai multe persoane, puteți lua în considerare setarea
browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți
browser-ul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri și de a șterge
orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare;
instalați-vă și updatați-vă constant aplicații de antivirus și antispyware;
multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor
pe site-uri. Astfel, impiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze
vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos;
asigurați-vă că aveți browser-ul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se
realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Atenție ! Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil
de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veți mai
primi/vedea publicitate online.
Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se
găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului dvs.

