Politica privind Cookies-le
Această politică privind cookie-urile stabilește baza pe care noi, IBEK SAUNA DEPO SRL , folosește
cookie-uri și tehnologii similare pe sau în legătură cu site-ul nostru, https://saunadepo.ro (site-ul
nostru). Această politică de cookie-uri este valabilă de la 25.05.2018.
Cookie-urile "esențiale" sunt plasate automat pe computer sau pe dispozitiv atunci când accesați
site-ul nostru sau luați anumite acțiuni pe site-ul nostru. Cookie-le Non-esențiale sunt plasate în
pagina de web doar în cazul în care utilizatorul își da acceptul pentru acestea. Pentru informații
despre diferența dintre cele esențiale și cele ne-esențiale consultați secțiunea de mai jos, intitulată
Despre cookie-uri.
Pentru informații despre modul în care vă dați acordul și despre modul în care vă puteți retrage
consimțământul de a introduce cookie-uri ne-esențiale și alte tehnologii pe calculatorul sau pe
dispozitivul dvs., consultați secțiunea de mai jos, intitulată Cum se acceptă sau se resping
cookie-urile.
Cuprins
● Lista cookie-urilor utilizate
● Cookie-uri esențiale
● Cookies ne-esențiale
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● Cum să acceptați sau să respingeți cookie-urile
● Drept de autor, credit și logo

Despre cookie-uri
Ce sunt cookie-urile?
Fișierele cookie sunt fișiere de date mici trimise de serverul unui site web către un browser web,
memorie procesor sau unitate de hard disk și stocate acolo. Acestea pot fi utilizate într-o serie de
scopuri diferite, cum ar fi personalizarea unui site web pentru un anumit utilizator, ajutarea unui
utilizator să navigheze pe un site web, îmbunătățirea experienței site-ului web și stocarea preferințelor
utilizatorului și a informațiilor de conectare.

Cookie-uri esențiale și ne-esențiale
Cookie-urile pot fi clasificate ca "esențiale" sau "ne-esențiale".
Cookie-uri esențiale: acestea sunt cookie-urile care sunt fie:
●
●

utilizate exclusiv pentru a efectua sau a facilita transmiterea de comunicații prin intermediul
unei rețele; sau
strict necesare pentru a furniza un serviciu online (de ex. site-ul nostru sau un serviciu de pe
site-ul nostru) pe care l-ați solicitat.
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Cookie-uri ne-esențiale: acestea sunt cookie-urile care nu se încadrează în definiția cookie-urilor
esențiale, cum ar fi cookie-urile utilizate pentru a vă analiza comportamentul pe un site web
("analitice") sau cookie-urile utilizate pentru a vă afișa reclame (cookie-uri de publicitate).

Cookie-uri de sesiune și persistente
Cookie-urile pot fi clasificate fie ca "de sesiune", fie că sunt "persistente", în funcție de durata pe care
vor dura ulterior introducerii în browser.
Cookie-uri de sesiune: cookie-urile de sesiune durează atât timp cât păstrați browserul deschis.
Acestea expiră când închideți browserul.
Cookie-urile persistente: cookie-urile persistente expiră la un punct fix în timp sau dacă le ștergeți
manual din browser, oricare dintre ele survine mai întâi.

Cookie-urile prime și terțe
Cookie-urile pot fi clasificate drept "prima parte" sau "terță parte".
Cookie-urile „prima parte”: acestea sunt cookie-urile plasate pe dispozitivul dvs. de către domeniul
site-ului nostru.
Cookie-urile "terță parte": acestea sunt cookie-urile plasate pe dispozitivul dvs. de către domenii ale
unor site-uri web ale unor terțe părți.
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre cookie-uri în general, vă rugăm să vizitați
www.allaboutcookies.org

Lista cookie-urilor utilizate
Compania noastră utilizează următoarele seturi de cookies plasate în pagina noastră de web :
https://saunadepo.ro:
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Drupal.tableDrag.showWeight
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Cookie-uri esențiale

Acestea sunt cookie-urile strict necesare pentru ca site-ul nostru să poată opera sau să vă ofere un
serviciu pe site-ul nostru pe care l-ați solicitat. Folosim următoarele cookie-uri esențiale pe site-ul
nostru:
Numele cookie-ului
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Baza legală pentru prelucrare: procesam informațiile despre utilizator obținute prin utilizarea acestor
cookie-uri în interes legitim (Articol 6(1)(f) din Legea Protecției Datelor cu Caracter Personal.)
Interes Legitim: Se asigură o funcționare corectă a paginii noastre de web și asigură serviciile
solicitate de clienți în procesul de vizitare a site-lui nostru.
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Cum să renunțați la cookie-urile esențiale
Cele mai multe browsere vă permit să blocați toate cookie-urile, inclusiv cookie-urile esențiale.
Rețineți însă că dacă blocați toate modulele cookie, anumite părți ale site-ului nostru și funcționalitatea
acestuia pot să nu funcționeze sau să se afișeze corect.
Puteți șterge cookie-urile existente din browserul dvs., eliminând datele de navigare și asigurându-vă
că este selectată opțiunea de ștergere a modulelor cookie.
Pentru informații mai detaliate despre modul de acceptare și respingere a cookie-urilor, inclusiv
îndrumări pentru anumite browsere, consultați secțiunea de mai jos, intitulată Cum se acceptă sau se
respinge cookie-urile

Cookie-uri ne-esențiale

Utilizăm următoarele tipuri de cookie-uri ne-esențiale pe site-ul nostru:
●
●
●

Cookie-uri funcționale
Cookie-uri analitice (sau de performanță)
Cookie-uri de direcționare (sau de publicitate);

Cookie-uri funcționale

Acestea sunt module cookie concepute pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului. Acestea nu sunt
strict esențiale pentru site-ul Web sau pentru funcționalitatea pe care ați solicitat-o sau pentru
cookie-uri care servesc scopurilor ne-esențiale în plus față de scopul lor esențial.
Cum să optați pentru sau să renunțați la cookie-urile funcționale
A se vedea secțiunea de mai jos, intitulată Cum se acceptă sau se resping cookie-urile
Prelucrarea informațiilor din cookie-uri funcționale conținute în sau obținute de dvs.

Baza legală pentru prelucrare: procesam informațiile despre utilizator obținute prin utilizarea acestor
cookie-uri în interes legitim (Articol 6(1)(f) din Legea Protecției Datelor cu Caracter Personal.)
Interes Legitim: Se asigură o funcționare corectă a paginii noastre de web și asigură serviciile
solicitate de clienți în procesul de vizitare a site-lui nostru.

Cookie-uri analitice (sau de performanță)

Cookie-urile analitice (sau de performanță) urmăresc și adună date despre ceea ce face un utilizator
pe un site Web. Aceste cookie-uri nu sunt esențiale pentru ca site-ul nostru să funcționeze. Utilizăm
următoarele cookie-uri analitice pe site-ul nostru:
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Numele cookie-ului
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Folosim cookieuri de tip Google Analitycs În pagina noastră de web. Aceste cookie-uri ne ajută
să vedem interacțiunea clienților cu site-ul nostru, ce pagini, când în ce număr și comportamentul
vizitatorilor, de unde provin aceștia, cu ce adresa de IP vin, ce cuvinte cheie au folosit etc..
Aceste cookie-uri de tip Google Analytics ne ajută să vedem tipul de interacțiune cu site-ul nostru
și ne asigure informații pentru noi ca să putem să facem aceasta interacțiune să fie cât mai
prolifică.
Aceste informații sunt colectate anonim.

Mai multe informații
Cookie-urile Google Analytics sunt clasificate ca cookie-uri de primă parte, deoarece sunt stabilite de
domeniul site-ului nostru, deși Google colectează și procesează informații din utilizarea Google
Analytics. Pentru a afla mai multe despre modul în care Google gestionează informațiile colectate de
la Google Analytics, consultați politica de confidențialitate Google Analytics, disponibilă aici:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Pentru informații despre modul în care Google utilizează date din cookie-urile pe care le utilizează,
accesați www.google.com/policies/privacy/partners/
Cum să optați pentru sau să renunțați la cookie-urile analitice
A se vedea secțiunea de mai jos, intitulată Cum se acceptă sau se respinge cookie-urile
Pentru a fi în măsură să vă deconectați de la urmărirea acestor date prin intermediul Google Analitycs
puteți accesa linkul de mai jos: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Prelucrarea informațiilor despre dvs. conținute în sau obținute din cookie-urile analitice
Baza legală pentru prelucrare: procesam informațiile despre utilizator obținute prin utilizarea acestor
cookie-uri în interes legitim (Articol 6(1)(f) din Legea Protecției Datelor cu Caracter Personal.)
Interes Legitim: Se asigură o funcționare corectă a paginii noastre de web și asigură serviciile
solicitate de clienți în procesul de vizitare a site-lui nostru.
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Cookie-uri de direcționare (sau de publicitate)
Cookie-urile de direcționare (sau de publicitate) înregistrează informații despre vizita dvs. la și
utilizarea site-ului nostru, în scopuri publicitare.

Cum să optați pentru sau să renunțați la cookie-urile de publicitate
A se vedea secțiunea de mai jos, intitulată Cum se acceptă sau se respinge cookie-urile
Prelucrarea informațiilor din cookie-urile publicitare. conținute în sau obținute de dvs
Temei legal pentru prelucrare: procesăm informațiile despre dvs. conținute în cookie-uri de
publicitate sau obținute din acestea în interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din
Regulamentul General privind Protecția Datelor).
Interesele legitime: afișarea de anunțuri despre produsele și serviciile noastre
Cookie-urile terță parte

Părțile terțe utilizează module cookie pentru a vă analiza utilizarea site-ului nostru și/sau pentru a afișa
reclame (inclusiv reclame terță parte) către dvs. În această categorie pot să intre cele două mari tipuri
de reclame cum ar fi Google Adwords sau Google Adsense. Compania noastră nu le folosește în
momentul actual nici unul dintre aceste servicii. Obligația noastră este ca în cazul în care unul dintre
servicii vor fi utilizate, automat politica noastră aferent cookies-lor va trebui sa fie pusă de acord cu
aceasta.
Mai multe informații
Pentru informații despre cookie-urile pe care Google le utilizează în legătură cu cele de mai sus,
consultați secțiunea "Publicitate" din Tipurile de module cookie utilizate de pagina Google în politica
Google privind modulele cookie, disponibilă aici: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Pentru informații despre modul în care Google utilizează date din cookie-uri în scopuri proprii,
accesați următorul link www.google.com/policies/privacy/partners/
Cum să optați pentru sau să renunțați la cookie-urile terță parte
A se vedea secțiunea de mai jos, intitulată Cum se acceptă sau se resping cookie-urile
Prelucrarea informațiilor despre dvs. conținute în sau obținute din cookie-urile terță parte
Alte tehnologii
Web beacons
Compania noastră nu folosește aceste tipuri de cookies.
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Facebook Pixel
Compania noastă utilizează Facebook Pixel în pagina noastră de web. Facebook Pixel este un cookie
de urmărire și monitorizează succesul produs de reclamă postată în pagina noastră de Facebook, și
asigură un mediu de studiu pentru a vedea eficacitatea acestor reclame, precum sistemul de unde a
fost accesată pagina, și acțiunea luată de utilizator pe pagina noastră.
Puteți să aflați informați mai detaliate prin accesarea secțiunii de Privacy Policy în pagina de
Facebook la acest link: https://www.facebook.com/about/privacy]
Cum să optați pentru sau să renunțați
A se vedea secțiunea de mai jos, intitulată Cum se acceptă sau se resping cookie-urile
Cum să acceptați sau să respingeți modulele cookie

Există o serie de moduri diferite în care puteți accepta sau respinge unele sau toate cookie-urile și
tehnologii similare. Unele dintre principalele metode de a face acest lucru sunt descrise mai jos:
Sunteți binevenit să blocați utilizarea unor sau a tuturor cookie-urilor pe care le folosim pe site-ul
nostru. Cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că acest lucru poate afecta site-ul nostru
și funcționalitatea acestuia sau chiar poate face unele sau toate acestea inutilizabile.
De asemenea, trebuie să știți că ștergerea tuturor cookie-urilor din browserul dvs. va șterge, de
asemenea, toate modulele cookie care stochează preferințele dvs., de exemplu dacă ați acceptat
cookie-urile pe un site Web sau orice cookie-uri care blochează alte module cookie.
Puteți găsi mai multe informații detaliate despre cookie-uri și ajustați setările browserului dvs.
accesând www.allaboutcookies.org
Acceptarea sau respingerea cookie-urilor
Setările browserului
Puteți accepta sau respinge unele sau toate modulele cookie (de exemplu, blocând toate modulele
cookie terță parte), ajustând setările browserului. Dacă nu știți cum să faceți acest lucru, linkurile de
mai jos afișează informații despre modificarea setărilor browserului dvs. pentru unele dintre cele mai
frecvent utilizate browsere web:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Mozilla
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox?redirectloc
ale=en-US&redirectslug=Clear+Recent+History
- Microsoft
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
- Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
- Unele browsere, cum ar fi Chrome și Firefox, vă permit să modificați setările pentru a naviga în
modul "incognito", limitând cantitatea de date introduse pe aparat și ștergând automat toate
modulele cookie persistente introduse pe dispozitiv când ați terminat sesiunea de navigare.
Există, de asemenea, numeroase aplicații ale unor terțe părți pe care le puteți adăuga în browser
pentru a bloca sau administra cookie-urile.
Cookie-urile existente
-
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Pentru a șterge cookie-urile care au fost plasate anterior în browserul dvs., trebuie să selectați
opțiunea de ștergere a istoricului navigării și să vă asigurați că opțiunea de ștergere sau de curățare a
modulelor cookie este inclusă atunci când faceți acest lucru.
Google Adsettings
Puteți să gestionați și să renunțați la personalizarea anunțurilor de către Google accesând pagina de
setări a anunțurilor Google aici https://adssettings.google.com/ și prin:
deconectând butonul intitulat "De asemenea, utilizați activitatea și informațiile din Contul Google
pentru a personaliza anunțurile de pe aceste site-uri web și aplicații și a le stoca în Contul
Google"; și
- comutarea opțiunii "Personalizare anunțuri" (adică prin asigurarea că comutatorul din partea
superioară a paginii este setat la stânga/gri și nu la dreapta/albastru).
Alternativ, puteți instala un plugin gratuit pentru browser aici:
https://support.google.com/ads/answer/7395996
-

Extensia Browserului de Excludere Google Analytics
Puteți să renunțați la urmărirea Google Analytics instalând programul de completare pentru browser
care este disponibil aici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Facebook Pixel
Deconectați pentru Facebook
Aveți posibilitatea să instalați un instrument de adăugare a browserului numit "Deconectați pixelul
Facebook și urmărirea FB". Acest lucru va împiedica Facebook să vă urmărească pe site-urile web
ale unor terțe părți. Puteți instala și aici:
●

●

Pentru
Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/disconnect-facebook-pixel/nnkndeagapifodhlebifbg
bonbfmlnfm?hl=en
Pentru Firefox: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/facebook-disconnect/

European Interactive Digital Advertising Alliance Tool / Instrumentul European Interactiv de Publicitate
Digitală
Puteți renunța la Facebook și la alte companii care participă la Digital Advertising Alliance din Europa
să vă arate anunțuri bazate pe interes, vizitând http://www.youronlinechoices.com, selectând țara
dvs., făcând clic pe "Alegerile dvs. de anunțuri", apoi localizând Facebook (și orice alte companii pe
care doriți să le blocați) și selectând opțiunea "Oprit".

Drepturi de autor, credit și logo

Această politică de cookie se bazează pe un șablon furnizat de Politica de Confidențialitate GDPR.
Pentru informații suplimentare, vizitați https://gdprprivacypolicy.org
Dreptul de autor la această politică de cookie-uri este fie deținut de noi, fie este licențiat de noi și este
protejat de legile drepturilor de autor din întreaga lume și de software-ul de protecție a drepturilor de
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autor. Toate drepturile de proprietate intelectuală din acest document sunt rezervate. În cazul în care
afișăm pe site-ul nostru sigla GDPR pentru Politica de Confidențialitate, acesta este utilizat pentru a
indica faptul că am adoptat un șablon de politică de confidențialitate furnizat de Politica de
Confidențialitate GDPR ca bază pentru această Politică de Confidențialitate.
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