Politica de cookies a site-ului web www.concursremington.ro

1. Cum folosim fisierele cookie?
Acest site web foloseste cookie-uri pentru a va distinge de ceilalti utilizatori ai site-ului nostru web.
Aceasta ne ajuta sa va oferim o experienta placuta atunci când utilizati site-ul nostru si ne permite sa
ne imbunatim site-ul nostru web.
Consideram ca este important sa va protejam confidentialitatea si sa fim deschisi asupra modului in
care utilizam datele dumneavoastra. Aceasta instiintare este pentru a va mentine informat si pentru
a va ajuta sa va bucurati de site-ul nostru.

2. Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt transferate in computer-ul sau dispozitivul
dumneavoastra mobil in momentul in care vizitati site-ul nostru web sau aplicatiile noastre, dupa ce
v-ati dat consimtamantul (daca este necesar). Dupa fiecare vizita ulterioara, browser-ul
dumneavoastra web (de ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari sau Google Chrome) va trimite
aceste cookie-uri inapoi catre site-ul web sau aplicatie, pentru a va recunoaste pe dumneavoastra si
datele dumneavoastra personale, ori preferintele de utilizator.
Cookie-urile sunt foarte utile si indeplinesc o serie de sarcini diferite. Acestea ajuta la imbunatatirea
exerientei dumneavoastra pe site-ul nostru web, adaptandu-l pentru a satisface nevoile
dumneavoastra. Ele recunosc preferintele dumneavoastra si imbunatatesc in general experienta
dumneavoastra de utilizator.

3. Ce tip de cookie-uri sunt folosite?
a. Cookie-urile strict necesare
Acestea sunt cookie-uri esentiale care va permit sa navigati pe site-ul nostru si sa folositi
caracteristicile sale. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii despre dumneavoastra care ar
putea fi folosite pentru publicitate sau pentru a inregistra activitatea dumneavoastra pe
internet.
b. Cookie-urile de performanta
Acestea colecteaza informatii despre modul in care folositi un site web, de exemplu, care
sunt paginile vizualizate cel mai des si daca intampinati mesaje de eroare. Acestea nu
colecteaza informatii care va pot identifica, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de
performanta sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in care functioneaza site-ul.
c. Cookie-uri privind functionalitatea
Acestea inregistreaza alegerile pe care le faceti (cum ar fi limba preferata) si va ofera
caracteristici de utilizare personalizate. Ele pot inregistra modificarile pe care le-ati facut pe
site. Informatiile pe care le colecteaza pot fi facute anonime. Ele se refera strict la site-ul
nostru si nu pot urmari alte site-uri pe care le vizitati.
d. Cookie-urile de directionare

Acestea va furnizeaza anunturi sau mesaje relevante in conformitate cu interesele
dumneavoastra. Uneori cookie-urile de directionare sunt legate de alte site-uri, cum ar fi
Facebook.
Cele patru categorii de cookie-uri sunt clasificate fie ca temporare (cookie-uri de “sesiune”) sau pe
termen mai lung (“cookie-uri permanente”).
Cookie-urile de “Sesiune” dureaza doar pe durata sesiunii dumneavoastra online si apoi dispar din
computerul sau dispozitivul dumneavoastra in momentul in care inchideti browser-ul web.
Cookie-urile “Permanente” raman pe computerul sau dispozitivul dumneavoastra dupa ce web
browser-ul dumneavoastra a fost inchis si dureaza pe perioada de timp mentionata in cookie. Aceste
cookie-uri vor fi activare de fiecare data cand vizitati site-ul web pentru care cookie-ul a fost creat.

4. Cookie-uri folosite de site-ul web www.concursremington.ro
a. Cookie-uri „strict necesare”
Aceste cookie-uri sunt esentiale datorita faptului ca va ajuta sa navigati pe site-ul nostru web
si sa utilizati functii precum paginile noastre de inregistrare. Fara aceste cookie-uri, site-ul
nostru web nu va functiona corespunzator. Aceste cookie-uri nu colecteaza niciun fel de date
despre dumneavoastra. Prin accesarea site-ului nostru va exprimati acordul cu privire la
utilizarea cookie-urilor “strict necesare”.
Mai jos o lista de cookie-uri din categoria “strict necesare” generate de site-ul web:
http://www.concursremington.ro
Nume Cookie

Tip de Cookie

PHPSESSID

Cookie de
„Sesiune”

Data expirare
cookie
La inchiderea
browserului de
internet
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Tip de utilizare

Mediu

Sesiune

b. Cookie-uri de performanta
Aceste cookie-uri ne ajuta sa intelegem modul in care vizitatorii nostri interactioneaza cu
site-ul nostru web, oferind informatii despre zonele vizitate, timpul petrecut pe site-ul web si
orice probleme intampina, precum mesajele de eroare. Acestea ne ajuta sa ne imbunatatim
performantele site-ului nostru web.
Unele dintre aceste cookie-uri sunt gestionate pentru noi de alte companii, dar nu le
permitem acestor companii sa foloseasca cookie-urile in alte scopuri decat cele enumerate
mai sus.
Utilizand site-ul nostru va exprimati acordul privind utilizarea de cookie-uri de
“performanta”. Daca le blocati, nu putem prezice cum va evolua site-ul pentru
dumneavoastra.
Mai jos o lista de cookie-uri “terte parti” clasificate drept cookie-uri de ”performanta”:
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c. Cookie-uri privind functionalitatea
Acest site nu utilizeaza cookie-uri privind functionalitatea.
d. Cookie-uri de targetare
Acest site web foloseste cookie-uri de targetare pentru:
Cookie-uri plasate de terti: Pe site-ul nostru se pot regasi cookie-uri plasate de terte parti, pe
care nu le controlam. De exemplu, putem permite unei terte parti (de exemplu, Google) sa
plaseze cookie-uri pe site-ul nostru pentru a genera statistici legate de modul in care aceste
site-uri sunt folosite; ocazional acest lucru poate include efectuarea activitatilor de
remarketing pentru produsele si serviciile pe care le-ati vazut pe site-ul nostru sau ale unor
terte parti. Aceasta notificare nu este valabil in cazul aplicatiilor, tehnologiilor sau site-urilor
care sunt detinute si/sau operate de terte parti (de exemplu, advertiseri terti sau servere de
publicitate terte) chiar daca acestea utilizeaza tehnologiile noastre pentru a stoca si colecta
informatii. Cu toate acestea colaboram cu partile terte pentru a ne asigura ca va sunt
furnizate informatiile necesare si ca aveti posibilitatea de alegere. Este recomandat sa
consultati termenii de utilizare, politica de confidentialitate, permisiunile si notificarile
relevante pentru practicile de colectare, stocare si distributie ale respectivelor terte parti.
5. Cum dezactivez/activez cookie-urile?
Majoritatea browsere-lor web sunt setate automat de la inceput pentru a accepta cookie-uri. Puteti
schimba setarile browser-ului pentru a bloca cookie-urile sau pentru a va anunta atunci cand sunt
trimise cookie-uri catre dispozitivul dumneavoastra. Exista mai multe modalitati in care puteti
gestiona cookie-urile. Va rugam sa apelati la setarile browser-ului dumneavoastra sau a sectiunii de
ajutor pentru a afla mai multe despre cum sa ajustati sau sa modificati setarile browser-ului.
Daca dezactivati cookie-urile folosite de noi, acest lucru ar putea afecta experienta dumneavoastra
cand utilizati site-ul nostru web, de exemplu s-ar putea sa nu puteti vizita anumite zone ale site-ului
web, ori s-ar putea sa nu primiti informatii personalizate de la site-ul web.
Daca utilizati dispozitive diferite pentru a vizualiza si accesa site-ul nostru web (de ex. computer,
smartphone, tableta etc.) va trebui sa va asigurati ca setarile fiecarui browser, de pe fiecare
dispozitiv, sunt ajustate la preferintele dumneavoastra cookie.

