Politica de cookies a FICOSOTA MARKETING ROMANIA S.R.L.

Utilizăm module cookiese sau alte instrumente similare pe website-urile noastre pentru a
îmbunătăți performanțele acestora în timpul utilizării de către dvs. Această politică explică modul
în care funcționează modulele cookies.
Ce sunt modulele cookies?
Un modul cookie HTTP, denumit de regulă „cookie”, reprezintă un pachet de date transmis de la
un server web către un alt server web, cum ar fi Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera,
Mozilla Firefox, Chrome, etc. și apoi retransmis înapoi de către motorul de căutare ori de câte ori
are acces la server-ul respectiv. Un modul cookie rămâne pe dispozitivul dvs. pentru a fi utilizat
în sesiunea următoare, și poate fi șters între timp. În cazul în care utilizați mai mult de un motor
de căutare, fiecare din acestea dispune de stocare separată a modulelor cookie. Modulele cookie
nu sunt legate de o anumită persoană ci de combinația dispozitiv – motor de căutare. Prin urmare,
o persoană care utilizează mai multe motoare de căutare și/sau dispozitive, dispune de un set
separat de module cookie pentru fiecare combinație de dispozitiv – motor de căutare. Pe de altă
parte, modulele cookie nu pot face diferența între un mare număr de utilizatori care utilizează
același dispozitiv și motor de căutare, cu excepția cazului în care aceștia au conturi diferite de
utilizator.
Modulele cookie au mai multe funcțiuni diferite. De exemplu, ele ne ajută să ținem minte numele
de utilizator sau preferințele, și să analizăm performanțele website-ului nostru.
Ce date colectăm?
Colectăm date în scopurile următoarel: soluționarea problemelor, administrarea website-ului,
analiza tendințelor, colectarea datelor demografice, respectarea legilor aplicabile și cooperarea cu
autoritățile competetne. Este posibil să împărtășim aceste informații cu Terții Furnizori de
Servicii și Companii de Publicitate autorizate de noi, pentru a stabili eficiența globală a
campaniilor proprii de publicitate online, a conținutului și programării.
Alte tehnici de urmărire
Putem utiliza alte tehnologii industriale standard cum ar fi etichetele pixel și alte „balize” web
pentru a urmări modul în care dvs. utilizați website-ul și promoțiile noastre, și putem de
asemenea permite Terților Furnizori de Servicii să utilizeze aceste tehnici în numele nostru.
Etichetele pixel și alte „balize” web reprezintă imagini mici situate pe părți diferite ale websiteurilor noastre sau în email-urile noastre și ne permit să cunoaștem modul în care ați realizat o
anumită operațiune sau nu. Ori de câte ori accesați aceste website-uri sau vizitați ori dați click
unui e-mail, etichetele pixel sau celelalte „balize” web transmit o notificare Ne-Identificabilă
Personal privind acțiunea respctivă. Etichetele pixel ne permit să înțelegem comportamentul
utilizatorului și să calculăm traficul web pe website-urile noastre. Putem de asemenea utiliza
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Etichetele pixel și celelalte „balize” web furnizate nouă de Afiliații noștri și/sau de Parternerii de
Marketing în același scop.
Utilizează și alte persoane modulele cookie de pe website-urile FICOSOTA MARKETING
ROMANIA S.R.L.?
Ori de câte ori vizitați website-urile noastre, noi și/sau Terții Furnizori de Servicii și Companiile
de Publicitate pot colecta automat informațiile respective utilizând tehnici electronice cum ar fi
modulele cookie și alte „balize” web sau etichetarea pixel.
Utilizăm sau permitem terților să utilizeze modulele noastre cookie pe website-urile noastre.
Utilizăm Google Analytics pentru a urmări traficul web pe website-urile noastre.
Putem utiliza module cookie ale terților pentru a facilita realizarea studiilor de piață, urmărirea
veniturilor, îmbunătățirea performanșelor și pentru a monitoriza modul în care sunt respectate
regulile noi.
Cum se dezactivează modulele cookie?
Toate motoarele de căutare moderne permit schimbarea setărilor de cookie. În mod normal, puteți
găsi aceste setări prin apăsarea pe secțiunea „Opțiuni” sau „Preferințe” din meniul motorului dvs.
de căutare. Pentru a înțelege aceste setări, puteți utiliza link-urile de mai jos sau puteți accesa
butonul „Ajutor” oferit de motorul dvs. de căutare pentru mai multe detalii:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.
În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la modulele cookie de publicitate ale terților, le puteți
dezactiva de aici: Your Online Choices site.
Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care optați pentru dezactivarea modulelor cookie
anumite secțiuni ale website-ului pot funcționa impropriu.
Utilizează FICOSOTA MARKETING ROMANIA S.R.L. module cookie care cuprind
datele mele personale?
Nu, modulele cookie pe care le utilizăm sunt anonime și nu conțin date personale.
Informații suplimentare
Pentru orice informații suplimentare privind modul în care utilizăm modulele cookie vă rugăm
accesați: www.allaboutcookies.org.
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Should you have any questions regarding this Policy, please do not hesitate to contact us on the
following email: privacy@ficosota.com
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