Politică de cookie-uri
Această politică reglementeaza utilizarea cookie-urilor si stabilește temeiul legal al companiei Inntour Srl
pentru utilizarea “cookie-urilor” și tehnologiilor similare pe website sau pe sisteme care au legatură cu
website-ul. www.inntour.ro. Această politică de cookie-uri este valabilă începând cu data de 25.05.2018.
Modulele de cookie „esențiale” sunt plasate automat pe calculator, laptop sau orice dispozitiv ce poate
accesa sau actiona pe site-ul companiei. Cookie-urile "non-esențiale" și alte tehnologii similare sunt
plasate numai pe computerul sau pe dispozitivul utilizatorului dacă si-a dat acordul explicit. Informații
aditionale despre diferența dintre cookie-urile esențiale și non-esențiale, se găsesc în secțiunea de mai
jos intitulată “Despre cookie-uri”.
Informații despre modul în care este oferit consimțământul pentru cookie-uri non-esențiale și alte
tehnologii și despre modul cum se poate retrage acest consimțământ se gasesc in secțiunea de mai jos,
intitulată “Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”.
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Despre cookie-uri
Ce sunt cookie-urile?
Fișierele cookie sunt fișiere text mici trimise de serverul unui site web către un navigator web (web
browser: IE, Firefox, Opera), memorie RAM sau unitate de hard disk și apoi stocate acolo. Acestea pot fi
utilizate cu scopuri diferite, cum ar fi: personalizarea site-ului web in functie de nevoile unui anumit
utilizator, ajutarea unui utilizator să navigheze pe site-ul web, îmbunătățirea calitatii site-ului web
pentru utilizator sau stocarea preferințelor utilizatorului și informațiilor de conectare.

Cookie-uri esențiale și neesențiale
Cookie-urile pot fi clasificate drept "esențiale" sau "neesențiale".

Cookie-urile esențiale: prezintă una dintre următoarele două caracteristici:
•
•

sunt utilizate exclusiv pentru efectuarea sau facilitarea comunicării într-o rețea; sau
sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu online (de ex. site-ul nostru sau un serviciu
de pe site-ul nostru) solicitat de către dvs.

Cookie-uri neesențiale: Acestea nu se încadrează în definiția cookie-urilor esențiale deoarece nu sunt
strict necesare pentru functionarea unui site sau a serviciilor oferite pe acesta, precum cookie-urile
utilizate pentru analizarea comportamentul pe un site web (cookie-uri „analitice”) sau cookie-urile
utilizate pentru afișarea de reclame.

Cookie-uri de sesiune si persistente

Cookie-urile pot fi de două tipuri: „de sesiune” și „persistente”, în funcție de perioada de stocare după
plasarea lor în browserul dvs.
Cookie-urile de sesiune: rămân pe dipozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis. Acestea expiră
când navigatorul web este inchis.
Cookie-urile persistente: expiră la un punct fix în timp sau dacă sunt șterse manual din navigatorul web.

Cookie-urile noastre sau ale părților terțe

Cookie-urile pot fi clasificate în două grupuri: cele care aparțin site-ului vizitat sau cele care aparțin
părților terțe.
Cookie-urile care aparțin site-ului nostru (primare): sunt cookie-urile plasate pe dispozitivul dvs. de către
domeniul site-ului nostru.
Cookie-urile care aparțin terților: sunt cookie-urile plasate pe dispozitivul dvs. de către domenii ale unor
site-uri care aparțin unor părți terțe.
Informații adiționale se găsesc prin accesarea următorului site web www.allaboutcookies.org

Tipuri de cookie-uri utilizate
Noi utilizăm urmatoarele cookie-uri pe site-ul nostru web:
Nume

Tip de cookie

_ga

Esential sau
ne-esential
Ne-esential

De sesiune sau
persistente
[Persistent]

Data de expirare

Scop

Analitic

Al meu sau al
tertelor parti
Al meu

2 ani

Google Analytics

_gat

Ne-esential

Analitic

Al meu

[Persistent]

9 ore

Google Analytics

_gid

Ne-esential

Analitic

Al meu

[Persistent]

9 ore

Google Analytics

language

esential

Functional

Al meu

[Persistent]

2 luni

Pastrarea limbii selectate

_ga

Ne-esential

Analitic

Terțe

[Persistent]

2 ani

Cautare booking.com

_gac_UA-116109-18

Ne-esential

Analitic

Terțe

[Persistent]

3 luni

Cautare booking.com

aff_ga

Ne-esential

Analitic

Terțe

[Persistent]

2 ani

Cautare booking.com

b

Ne-esential

Analitic

Terțe

[Persistent]

1 luna

Cautare booking.com

bkng

Ne-esential

Analitic

Terțe

[Persistent]

5 ani

Cautare booking.com

cws

Ne-esential

Analitic

Terțe

[Persistent]

1 an

Cautare booking.com

header_signin_prompt

Ne-esential

Analitic

Terțe

De sesiune

Cautare booking.com

hlist

Ne-esential

Analitic

Terțe

De sesiune

Cautare booking.com

lastSeen

Ne-esential

Analitic

Terțe

De sesiune

Cautare booking.com

utag_main

Ne-esential

Analitic

Terțe

[Persistent]

1 an

Cautare booking.com

vpmss

Ne-esential

Analitic

Terțe

[Persistent]

1 luna

Cautare booking.com

Cookie-uri esențiale
Acestea sunt cookie-urile strict necesare pentru funcționarea corecta a site-ului nostru sau pentru
oferirea de servicii pe care le solictați folosind website-ul nostru. Utilizăm următoarele cookie-uri
esențiale pe website-ul nostru:
- [cookie-urile primare de sesiune care sunt introduse pentru a reține datele inserate de un utilizator
când completeaza un formular de mai multe pagini online de pe site. Aceste cookie-uri sunt: [inserați
numele cookie-urilor].]1

1

Cookie-urile de sesiune primare utilizate pentru a ține evidența a ceea ce un utilizator introduce într-un formular pe mai multe pagini de pe un
site web vor fi cookie-uri esențiale, deoarece utilizatorul va fi considerat că a solicitat acest serviciu. În cazul în care modulele cookie sunt

- [cookie-urile de sesiune primare prezente pe site pentru memorarea produselor pe care le-a plasat un
utilizator în coșul de cumpărături. Aceste cookie-uri sunt: [inserați numele cookie-urilor].]2

- [cookie-urile de sesiune primare utilizate pentru identificarea și autentificarea unui utilizator când se
conecteaza la site, astfel încât să nu fie necesară introducerea în mod repetat a informațiilor de
conectare. Aceste cookie-uri sunt: [inserați numele cookie-urilor].]3

- [cookie-urile primare de securitate [de sesiune SAU persistente] utilizate pentru detectarea încercărilor
repetate de conectare nereușite. Aceste cookie-uri sunt: [inserați numele cookie-uri].]4

- [cookie-urile primare de securitate [de sesiune SAU persistente] utilizate pentru prevenirea abuzului
sistemului de conectare de pe site. Aceste cookie-uri sunt: [inserați numele cookie-uri].]5

- [Cookie-urile [primare SAU părților terțe] de sesiune utilizate pentru executia corecta a sesiunilor
multimedia [audio SAU video] de pe site. Aceste cookie-uri sunt: [inserați numele cookie].]6

- [Cookie-urile [primare SAU ale părților terțe] [de sesiune SAU persistente] utilizate pentru detectarea
acordului utilizatorului privind utilizarea cookie-urilor de pe site-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt:
[introduceți numele cookie]. Aceste module cookie expiră după [introduceți termenul de expirare al
cookie-urilor, dacă acestea sunt cookie-uri persistente, de ex. 30 de zile].]

cookie-uri terțe sau persistente sau nu servesc nici o altă funcție decât memoria intrărilor unui utilizator, acestea nu vor constitui cookie-uri
esențiale și ar trebui clasificate ca și cookie-uri funcționale, caz în care trebuie să obțineți consimțământul utilizatorului înainte de a le utiliza.
2
Cookie-urile de sesiune primare utilizate pentru a memora ce a introdus un utilizator în coșul de cumpărături vor constitui cookie-uri esențiale,
cu condiția ca acestea să fie utilizate exclusiv în acest scop.
3
Cookie-urile utilizate pentru a autentifica un utilizator care se loghează, astfel încât utilizatorul nu trebuie să-și introducă numele de utilizator
și parola în mod repetat, după ce s-a logat, sunt considerate cookie-uri esențiale. Cu toate acestea, ele nu pot fi utilizate în niciun alt scop, de
ex. publicitate sau monitorizare comportamentală. Rețineți că un modul cookie de autentificare persistent va fi considerat un modul cookie
funcțional, de ex. consimțământul va fi necesar, bifând o casetă opțională cu titlul "rețineți datele de autentificare (utilizează cookie-uri)".
4
Cookie-urile utilizate pentru creșterea securității pentru utilizator pot fi considerate cookie-uri esențiale și pot dura mai mult decât sesiunea
utilizatorului pentru a-și satisface scopul de securitate (adică pot fi cookie-uri persistente). Cookie-urile utilizate pentru securitatea site-ului dvs.
propriu, care nu pot fi considerate a fi utilizate în scopul creșterii securității utilizatorului sau care furnizează alte servicii pe care utilizatorul nu
le-a solicitat în mod explicit, nu vor fi considerate cookie-uri esențiale și ar trebui considerate cookie-uri funcționale.
5
Cookie-urile utilizate pentru creșterea securității pentru utilizator pot fi considerate cookie-uri esențiale și pot dura mai mult decât sesiunea
utilizatorului pentru a-și satisface scopul de securitate (adică pot fi cookie-uri persistente). Cookie-urile utilizate pentru securitatea site-ului dvs.
propriu, care nu pot fi considerate a fi utilizate în scopul creșterii securității utilizatorului sau care furnizează alte servicii pe care utilizatorul nu
le-a solicitat în mod explicit, nu vor fi considerate cookie-uri esențiale și ar trebui considerate cookie-uri funcționale.
6
Cookie-urile multimedia care permit redarea conținutului video și / sau audio pe website-ul dvs. pot fi considerate cookie-uri esențiale, cu
condiția ca cookie-urile să fie utilizate numai atunci când un utilizator redă videoclipul și / sau clipul video. Un exemplu tipic sunt cookie-urile
Adobe Flash cunoscute sub numele de cookie-uri flash. Pentru a fi considerate esențiale, modulele cookie trebuie să fie cookie-uri de sesiune
(nu module cookie persistente), iar modulele cookie nu trebuie să servească altui scop în afara de a permite redarea conținutului.

- [Cookie-urile [primare SAU ale părților terțe] [de sesiune SAU persistente] utilizate pentru memorarea
limbii în care se afișeaza site-ul pentru dvs. Aceste cookie-uri sunt: [introduceți numele cookie-urilor].
Aceste module cookie expiră după [introduceți termenul de expirare a cookie-urilor dacă acestea sunt
cookie-uri persistente, de ex. 30 de zile].]7

- [Cookie-urile [primare SAU ale părților terțe] [de sesiune SAU persistente] [includeți detaliile oricăror
alte scopuri pentru care utilizați cookie-urile esențiale pe site-ul dvs. web]. Aceste cookie-uri sunt:
[inserați numele cookie-urilor]. Aceste module cookie expiră după [introduceți termenul de expirare a
cookie-urilor dacă acestea sunt cookie-uri persistente, de ex. 30 de zile].]8
[Fundamentul juridic pentru prelucrare: prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau
obținute prin intermediul cookie-urilor esențiale se realizează în interese legitime [articolul 6 alineatul
(1) litera (f) din Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) cu caracter personal).
Interesele legitime: asigurarea funcționării corecte a site-ului și serviciilor online solicitate.]9

Cum se renunța la cookie-urile esențiale
Cele mai multe tipuri de navigatoare web permit blocarea tuturor modulelor de tip cookie, inclusiv a
cookie-urilor esențiale. De mentionat faptul ca daca sunt blocate toate cookie-urile, anumite
componente si functii ale site-ului pot fi afectate.

7

Seturile de cookie-uri pentru preferințele de limbă pot fi cookie-uri esențiale, cu condiția ca acestea să fie setate numai dacă utilizatorul
selectează limba în care ar fi dorit website-ul afișat. Acestea trebuie să fie cookie-uri de sesiune sau cookie-uri persistente care nu durează mai
mult de câteva ore. Dacă durează mai mult de câteva ore, acestea vor fi considerate cookie-uri funcționale și vor necesita consimțământul.
8
Ar trebui să inserați orice cookie-uri esențiale suplimentare prezente pe site-ul dvs. Pentru a fi considerat esențial, cookie-ul trebuie să fie: (i)
utilizat în scopul unic de a realiza transmiterea unei comunicări prin intermediul unei rețele de comunicații electronice (prin internet, de
exemplu, cookie-uri de echilibrare a încărcăturii); sau (ii) (mai probabil) strict necesar pentru ca furnizorul unui serviciu al societății
informaționale (adică un serviciu online) să furnizeze serviciul solicitat în mod explicit de către abonat sau utilizator. Rețineți că serviciul trebuie
considerat strict necesar din perspectiva utilizatorului, nu din perspectiva dvs. În plus, dacă cookie-ul este utilizat în scopuri multiple, fiecare
scop trebuie să satisfacă testul strict necesar pentru ca cookie-ul să fie considerat un cookie esențial. În cele din urmă, modulele cookie care
persistă mai mult decât este necesar pentru a furniza serviciul relevant solicitat de utilizator sunt puțin probabil să fie considerate cookie-uri
esențiale, deoarece acestea ar trebui să dureze numai atâta timp cât utilizatorul a solicitat acest serviciu. Cookie-urile persistente sunt, prin
urmare, puțin probabil să fie considerate cookie-uri esențiale. Dacă aveți îndoieli cu privire la faptul că alte cookie-uri utilizate pe site-ul dvs. pot
îndeplini criteriile stricte de a fi cookie-uri esențiale, ar trebui să fiți pe deplin prudenți și să le considerați funcționale (sau cookie-uri analitice
sau de targetare, după caz) și să obțineți consimțământul utilizatorilor pentru a le uitliza.
9
Informațiile conținute în modulele cookie (șirul unic de litere și cifre conținute într-un modul cookie) pot fi considerate informații personale
în cadrul GDPR dacă pot identifica în mod unic un dispozitiv sau persoana care utilizează dispozitivul (fie singure, fie în combinație cu alte
informații ). Prin urmare, cookie-urile în sine pot fi considerate informații personale în cadrul GDPR. Testul pentru a determina dacă un modul
cookie trebuie să fie considerat informație personală este dacă poate fi utilizat pentru a identifica dispozitivul unui individ sau persoana în sine,
luând în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil, cum ar fi separarea acestora de dvs. (operatorul de date) sau o altă
persoană în mod direct sau indirect. Când se analizează "mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil", trebuie să țineți cont de toți factorii
relevanți, cum ar fi costurile și timpul necesar identificării persoanei, tehnologia disponibilă pentru a face acest lucru, precum și evoluțiile
tehnologice. În special, GDPR prevede că este posibil să se poată identifica persoana care utilizează un modul cookie în combinație cu alte
identificatoare unice, cum ar fi adresele IP și informațiile colectate de serverul dvs. de website. Prin urmare, va trebui să luați în considerare
cookie-urile pe care le utilizați individual, indiferent dacă acestea identifică în mod unic un dispozitiv sau o persoană și informațiile pe care le
conțin pentru a stabili dacă acestea constituie informații personale sau nu. Dacă stabiliți că acestea sunt informații personale, veți avea nevoie
de un temei juridic pentru prelucrarea lor. Pentru cookie-uri esențiale, am sugerat să folosiți interesele legitime. Poate fi necesar să modificați
descrierea intereselor legitime în funcție de scopul (scopurile) pentru care utilizați cookie-urile esențiale pe site-ul dvs. (dacă acestea nu sunt
acoperite de descrierile sugerate furnizate în mod implicit).

Cookie-urile existente în cadrul navigatorul web pot fi șterse, prin selectarea opțiunii de ștergere a
cookie-urilor din opțiunea de ștergere a datele de navigare.
Informații mai detaliate despre modul de acceptare și respingere a cookie-urilor, inclusiv instrucțiuni
pentru anumite browsere, se afla in secțiunea de mai jos, intitulată „Cum se acceptă sau se resping
cookie-urile”

Cookie-uri neesentiale
Utilizăm următoarele tipuri de cookie-uri neesențiale pe website-ul nostru:
• Cookie-uri funcționale
• Cookie-uri analitice (sau de performanță)
• Cookie-urile de targetare (sau publicitare)

Cookie-uri funcționale
Acestea sunt cookie-uri concepute pentru îmbunătățirea funcționalitatii site-ului. Acestea nu sunt strict
esențiale pentru funcționarea corectă a site-ul web sau pentru serviciile solicitate pe acesta, sau sunt
cookie-uri care servesc scopuri neesențiale, în plus față de scopul esențial. Utilizăm următoarele cookieuri funcționale pe site:
- [Cookie-urile [primare SAU ale părților terțe] [de sesiune SAU persistente] utilizate pentru a recunoaște
un utilizator când acesta utilizeaza serviciul de chat live. Aceste cookie-uri sunt: [introduceți numele
cookie]. Aceste module cookie expiră după [introduceți termenul de expirare al cookie-urilor dacă
acestea sunt cookie-uri persistente, de ex. 30 de zile].]

- [Cookie-urile [primare SAU ale părților terțe] [de sesiune SAU persistente] utilizate pentru
îmbunătățirea aspectului website-ului și pentru personalizarea acestuia, inclusiv [introduceți detalii].
Aceste cookie-uri sunt: [introduceți numele cookie]. Aceste module cookie-uri expiră după [introduceți
termenul de expirare al cookie-urilor dacă acestea sunt cookie-uri persistente, de ex. 30 de zile].]

- [Cookie-urile [primare SAU ale părților terțe] [de sesiune SAU persistente] utilizate pentru [includeți
orice scopuri suplimentare pentru care se utilizeaza module cookie funcționale pe site- Web]. Aceste
cookie-uri sunt: [introduceți numele cookie-urilor]. Aceste module cookie expiră după [introduceți
termenul de expirare al cookie-urilor dacă acestea sunt cookie-uri persistente, de ex. 30 de zile].]

Acceptarea sau respingerea cookie-urilor funcționale
Navigați spre secțiunea principală intitulată “Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”.

Prelucrarea informațiilor personale despre utilizator, conținute sau obținute prin intermediul cookieurilor funcționale
[Fundamentul juridic pentru prelucrare: prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau
obținute prin intermediul cookie-urilor esențiale se realizează în interese legitime (Articolul 6 alineatul
(1) litera (f) din Regulamentul General Privind Protecția Datelor cu caracter personal(GDPR)). Vom
procesa datele personale doar dacă v-ați dat acordul să plasăm cookie-uri pe computerul sau dispozitivul
dvs.
Interesele legitime: îmbunătățirea calității și functionalității site-ului web și furnizarea sau
îmbunătățirea servciilor solicitate de pe site [și] [inserați orice scopuri suplimentare pentru care utilizați
cookie-urile funcționale sau informațiile pe care le obțineți prin cookie-urile funcționale, de ex.
analizarea informațiilor despre utilizatorii serviciului de chat live de pe site].10
[Informații despre modul în care sunt utilizate informațiile obținute prin intermediul cookie-urilor
funcționale, se afla in secțiunea intitulată „Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și
profilare” în politica noastră de confidențialitate, si este disponibilă aici: [inserați link-ul pentru politica
de confidențialitate].]11

Cookie-urile analitice (sau de performanță)
Cookie-urile analitice (sau de performanță) urmăresc și colectează date despre ceea ce face un utilizator
pe site-ul web accesat. Aceste cookie-uri nu sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului. Utilizăm
următoarele cookie-uri analitice pe website-ul nostru:

10

Informațiile conținute în modulele cookie (șirul unic de litere și cifre conținute într-un modul cookie) pot fi considerate informații personale în
cadrul GDPR dacă pot identifica în mod unic un dispozitiv sau persoana care utilizează dispozitivul (fie singure, fie în combinație cu alte
informații ). Prin urmare, cookie-urile în sine pot fi considerate informații personale în cadrul GDPR. Testul pentru a determina dacă un modul
cookie trebuie să fie considerat informație personală este dacă poate fi utilizat pentru a identifica dispozitivul unui individ sau persoana în sine,
luând în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil, cum ar fi separarea acestora de dvs. (operatorul de date) sau o altă
persoană în mod direct sau indirect. Când se analizează "mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil", trebuie să țineți cont de toți factorii
relevanți, cum ar fi costurile și timpul necesar identificării persoanei, tehnologia disponibilă pentru a face acest lucru, precum și evoluțiile
tehnologice. În special, GDPR prevede că este posibil să se poată identifica persoana care utilizează un modul cookie în combinație cu alte
identificatoare unice, cum ar fi adresele IP și informațiile colectate de serverul dvs. de website. Prin urmare, va trebui să luați în considerare
cookie-urile pe care le utilizați individual, indiferent dacă acestea identifică în mod unic un dispozitiv sau o persoană și informațiile pe care le
conțin pentru a stabili dacă acestea constituie informații personale sau nu. Dacă stabiliți că acestea sunt informații personale, veți avea nevoie
de un temei juridic pentru prelucrarea lor. Pentru cookie-uri esențiale, am sugerat să folosiți interesele legitime. Poate fi necesar să modificați
descrierea intereselor legitime în funcție de scopul (scopurile) pentru care utilizați cookie-urile esențiale pe site-ul dvs. (dacă acestea nu sunt
acoperite de descrierile sugerate furnizate în mod implicit).
11
Dacă utilizați datele personale ale persoanelor fizice prin intermediul mijloacelor automate (de exemplu, prin utilizarea cookie-urilor) pentru
a evalua, analiza sau prezice aspecte despre persoana respectivă (cum ar fi comportamentul, locația sau mișcările), adică pentru a crea un profil
despre ele, efectuați "profilare" și va trebui să dezvăluiți acest lucru în secțiunea din politica dvs. de confidențialitate intitulată "Utilizarea
sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare". Dacă vă automatizați deciziile în legătură cu utilizatorii website-ului folosind informații
personale, va trebui să dezvăluiți astfel de decizii automate.

- [Cookie-urile [primare SAU ale părților terțe] [de sesiune SAU persistente] utilizate pentru analizarea
accesului către și utilizarea website-ului nostru și a caracteristicilor acestuia. Aceste cookie-uri sunt:
[introduceți numele cookie]. Aceste cookie-uri expiră după [introduceți termenul de expirare al cookieurilor dacă acestea sunt cookie-uri persistente, de ex. 30 de zile].]12

SAU

[Utilizăm cookie-uri de tip Google Analytics pe site. Cookie-urile Google Analytics ajută la înțelegerea
modului în care interacționați cu website-ul, inclusiv cum a intrat un utilizatorul pe site-ul web, paginile
accesate, cât timp și ce obiecte au fost accesate, locație (pe baza adresei IP) [și] [introduceți orice alte
informații pe care le obțineți despre o persoană din Google Analytics].
Cookie-urile Google Analytics utilizate pe site sunt: [inserați numele cookie-urilor]. Aceste cookie-uri
sunt cookie-uri [de sesiune ȘI/SAU persistente]. Aceste cookie-uri expiră după [introduceți termenul de
expirare al cookie-urilor (indicați ce cookie-uri Google Analytics sunt de sesiune și ce cookie-uri sunt
persistente împreună cu datele lor de expirare].]

[Informațiile colectate cu ajutorul modulelor cookie analitice sunt colectate în mod anonim.]13

Mai multe informatii
Cookie-urile Google Analytics sunt clasificate drept cookie-uri primare, deoarece sunt stabilite de
domeniul site-ului, deși Google colectează și procesează informații prin utilizarea Google Analytics.
Informatii mai multe despre modul în care Google gestionează informațiile colectate prin intermediul
Google Analytics, se află în politica de confidențialitate Google Analytics, disponibilă aici:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Informații despre modul în care Google utilizează date din cookie-urile pe care le utilizează, se gasesc
accesand www.google.com/policies/privacy/partners/

Acceptarea sau respingerea cookie-urilor analitice
Navigați spre secțiunea principală intitulată “Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”.
12

Dacă site-ul dvs. utilizează module cookie pentru a urmări și analiza comportamentul utilizatorilor, trebuie să completați această clauză. Dacă
utilizați în mod special Google Analytics ca furnizor de servicii de analiză web, ar trebui să ștergeți această clauză și să completați clauza de mai
jos. Dacă utilizați o soluție de analiză a unei părți terțe, alta decât Google Analytics, ar trebui să includeți la același nivel și același tip de
informații ca și în cazul Google Analytics.
13
Includeți această declarație dacă informațiile pe care le colectați utilizând module cookie analitice sunt colectate în mod anonim, adică este
imposibil să identificați o persoană din informațiile colectate.

[Renunțarea la monitorizarea oferita de Google Analytics pe toate site-urile web în general se face
urmand instructiunile de la aceasta adresă: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout]14

Prelucrarea informațiilor despre utilizator conținute în sau obținute prin intermediul cookie-urilor
analitice
[Fundamentul juridic pentru prelucrare: prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau
obținute prin intermediul cookie-urilor analitice în interese legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din
Regulamentul General Privind Protecția Datelor cu caracter personal (GDPR).
Interesele legitime: analiza modului în care persoanele utilizează site-ul web pentru îmbunătățirea siteului și business-ului. Informații suplimentare despre modul în care sunt folosite informațiile obținute din
utilizarea cookie-urilor analitice, inclusiv profilarea, se afla in secțiunea intitulată "Utilizarea sistemelor
automate de luare a deciziilor și profilare" în Politica de Confidențialitate, si este disponibila aici:
[inserați link-ul pentru politica de confidențialitate]]15

Cookie-uri de targetare (sau publicitate)16
Cookie-urile de publicitate înregistrează informații despre vizita utilizatorilor și utilizarea site-ului, în
scopuri publicitare. Aceste cookie-uri se utilizează în următoarele scopuri pe site[[:] SAU[. Pentru
informații despre cookie-uri terțe de targetare sau publicitate utilizate pe website-ul nostru, vă rugăm să
citiți secțiunea de mai jos intitulată Cookie-uri ale parților terțe.]]17
- [[Cookie-uri care aparțin site-ului nostru [de sesiune SAU persistente] sunt utilizate pentru afisarea de
anunțuri pe baza intereselor utilizatorului și măsurarea eficacitatii acestora. Aceste cookie-uri expiră
14

Această dispoziție ar trebui inclusă doar dacă utilizați Google Analytics pe site-ul dvs. web.

15

Informațiile conținute în modulele cookie (șirul unic de litere și cifre conținute într-un modul cookie) pot fi considerate informații personale în
cadrul GDPR dacă pot identifica în mod unic un dispozitiv sau persoana care utilizează dispozitivul (fie singure, fie în combinație cu alte
informații ). Prin urmare, cookie-urile în sine pot fi considerate informații personale în cadrul GDPR. Testul pentru a determina dacă un modul
cookie trebuie să fie considerat informație personală este dacă poate fi utilizat pentru a identifica dispozitivul unui individ sau persoana în sine,
luând în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil, cum ar fi separarea acestora de dvs. (operatorul de date) sau o altă
persoană în mod direct sau indirect. Când se analizează "mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil", trebuie să țineți cont de toți factorii
relevanți, cum ar fi costurile și timpul necesar identificării persoanei, tehnologia disponibilă pentru a face acest lucru, precum și evoluțiile
tehnologice. În special, GDPR prevede că este posibil să se poată identifica persoana care utilizează un modul cookie în combinație cu alte
identificatoare unice, cum ar fi adresele IP și informațiile colectate de serverul dvs. de website. Prin urmare, va trebui să luați în considerare
cookie-urile pe care le utilizați individual, indiferent dacă acestea identifică în mod unic un dispozitiv sau o persoană și informațiile pe care le
conțin pentru a stabili dacă acestea constituie informații personale sau nu. Dacă stabiliți că acestea sunt informații personale, veți avea nevoie
de un temei juridic pentru prelucrarea lor. Pentru cookie-uri esențiale, am sugerat să folosiți interesele legitime. Poate fi necesar să modificați
descrierea intereselor legitime în funcție de scopul (scopurile) pentru care utilizați cookie-urile esențiale pe site-ul dvs. (dacă acestea nu sunt
acoperite de descrierile sugerate furnizate în mod implicit).
16

Această secțiune este destinată să acopere folosirea cookie-urilor de publicitate primare utilizate pe site-ul dvs. ( în general, cookie-urile
proprii utilizate de site-ul dvs.). Dacă utilizați module cookie de publicitate de la o parte terță, cum ar fi Google AdSense, trebuie să completați
Google AdSense în secțiunea de module cookie terțe de mai jos. Dacă pe site-ul dvs. nu utilizați niciun cookie de publicitate pentru prima
pagină, puteți șterge această secțiune.
17
Includeți această clauză dacă utilizați cookie-uri de publicitate terțe pe site-ul dvs. web, în plus față de modulele cookie de publicitate
primare. Dacă utilizați module cookie de publicitate terțe, cum ar fi Google AdSense, trebuie să completați paragraful Google AdSense în
secțiunea de module cookie ale părților terțe de mai jos.

după [introduceți termenul de expirare a cookie-urilor dacă acestea sunt cookie-uri persistente, de ex.
30 de zile].]18
- [Cookie-uri care aparțin site-ului nostru sau părților terțe [de sesiune SAU persistente] sunt prezente în
scopuri publicitare pentru a afișa mesaje promoționale pe alte site-uri vizitate de dvs. Aceste cookie-uri
sunt: [inserați numele cookie-urilor]. Aceste module cookie expiră după [introduceți termenul de
expirare a cookie-urilor dacă acestea sunt cookie-uri persistente, de ex. 30 de zile].
- [includeți orice scopuri suplimentare pentru care sunt utilizate cookie-urile de targetare pe website-ul
dvs.]

Aceptarea sau respingerea cookie-urilor de targetare
Navigați spre secțiunea principală intitulată “Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”.

Prelucrarea informațiilor despre utilizator conținute sau obținute din cookie-urile de targetare
Fundamentul juridic pentru prelucrare: prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau
obținute prin intermediul cookie-urilor targetare în interese legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din
Regulamentul General Privind Protecția Datelor cu caracter personal (GDPR)).19
Scop: afișarea de anunțuri despre produse și servicii [inserați detaliile sau scopurile suplimentare
relevante]. [Detalii despre modul în care sunt utilizate datele obținute prin intermediul cookie-urilor
publicitare inclusiv: decizia automată și profilarea se afla in secțiunea intitulată "Utilizarea sistemelor
automate de luare a deciziilor și profilare” în politica de confidențialitate, disponibilă aici: [inserați link-ul
pentru politica de confidențialitate].]20

18

Includeți această clauză dacă utilizați cookie-uri de publicitate primare pe site-ul dvs. web. Dacă utilizați module cookie de publicitate terțe,
cum ar fi Google AdSense, trebuie să completați Google AdSense în secțiunea de module cookie terță parte de mai jos.
19
Informațiile conținute în modulele cookie (șirul unic de litere și cifre conținute într-un modul cookie) pot fi considerate informații personale în
cadrul GDPR dacă pot identifica în mod unic un dispozitiv sau persoana care utilizează dispozitivul (fie singure, fie în combinație cu alte
informații ). Prin urmare, cookie-urile în sine pot fi considerate informații personale în cadrul GDPR. Testul pentru a determina dacă un modul
cookie trebuie să fie considerat informație personală este dacă poate fi utilizat pentru a identifica dispozitivul unui individ sau persoana în sine,
luând în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil, cum ar fi separarea acestora de dvs. (operatorul de date) sau o altă
persoană în mod direct sau indirect. Când se analizează "mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil", trebuie să țineți cont de toți factorii
relevanți, cum ar fi costurile și timpul necesar identificării persoanei, tehnologia disponibilă pentru a face acest lucru, precum și evoluțiile
tehnologice. În special, GDPR prevede că este posibil să se poată identifica persoana care utilizează un modul cookie în combinație cu alte
identificatoare unice, cum ar fi adresele IP și informațiile colectate de serverul dvs. de website. Prin urmare, va trebui să luați în considerare
cookie-urile pe care le utilizați individual, indiferent dacă acestea identifică în mod unic un dispozitiv sau o persoană și informațiile pe care le
conțin pentru a stabili dacă acestea constituie informații personale sau nu. Dacă stabiliți că acestea sunt informații personale, veți avea nevoie
de un temei juridic pentru prelucrarea lor. Pentru cookie-uri esențiale, am sugerat să folosiți interesele legitime. Poate fi necesar să modificați
descrierea intereselor legitime în funcție de scopul (scopurile) pentru care utilizați cookie-urile esențiale pe site-ul dvs. (dacă acestea nu sunt
acoperite de descrierile sugerate furnizate în mod implicit).
20
Dacă utilizați datele personale ale persoanelor fizice prin intermediul mijloacelor automate (de exemplu, prin utilizarea cookie-urilor) pentru
a evalua, analiza sau prezice aspecte despre persoana respectivă (cum ar fi comportamentul, locația sau mișcările), adică pentru a crea un profil
despre ele, efectuați "profilare" și va trebui să dezvăluiți acest lucru în secțiunea din politica dvs. de confidențialitate intitulată "Utilizarea
sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare". Dacă vă automatizați deciziile în legătură cu utilizatorii website-ului folosind informații
personale, va trebui să dezvăluiți astfel de decizii automate.

SAU
[Fundamentul juridic pentru prelucrare: consimțământul [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul General Privind Protecția Datelor cu caracter personal (GDPR)].
Consimțământul: utilizatorul isi ofera consimțământul în ceea ce privește scopurile pentru care sunt
prelucrate informațiile (inserați metoda prin care un utilizator consimte la folosirea cookie-urilor
publicitare). Acceptarea scopurilor pentru care sunt utilizate modulele cookie publicitare [descrieți
mecanismul prin care utilizatorul poate acorda consimțământul pentru scopurile pentru care sunt
utilizate modulele cookie publicitare pe site-ul web]. Informații adiționale despre modul în care sunt
utilizate datele obținute prin utilizarea cookie-urilor publicitare inclusiv luarea de decizii automate și
profilarea, se regăsesc în secțiunea intitulată "Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și
profilare” în politica noastră de confidențialitate, disponibilă aici: [inserați linkul către politica de
confidențialitate]]21

Cookie-uri ale părților terțe

Tertii utilizează cookie-uri pentru analizarea utilizării de către utilizatori a site-ului nostru cu scopul
afisarii de reclame (inclusiv reclame ale părților terțe) către utilizatori [și] [introduceți alte utilizări ale
cookie-urilor de la terti, de ex. urmărirea conversiilor anunțurilor, cum ar fi Google AdWords]. Cookieurile de la terti utilizate în cadrul site-ului nostru includ:
[Cookie-urile de targetare ale unor părți terțe. [Inserați numele terțului] utilizează modulele cookie
pentru afișarea de anunțuri [[pe website-ul nostru] SAU [pe alte site-uri web] SAU [în alte părți ale
internetului] [pe baza intereselor [și comportamentului]] și pentru a măsura eficiența acestora. Se
poate afla modul în care [inserați numele părții terțe] utilizează modulele cookie accesând politica
lor de confidențialitate la [inserați adresa URL a politicii de confidențialitate a părților terțe] și
politica privind cookie-urile lor la adresa [inserați adresa URL din politica de cookie-uri a unei terțe
părți]. Aceste cookie-uri sunt: [inserați numele cookie-urilor]. Aceste module cookie expiră după

-

21

Dacă utilizați cookie-uri de targetare foarte invazive sau cookie-uri de remarketing, va trebui să obțineți consimțământul utilizatorului
pentru a procesa informațiile (preluate de către cookie-urile respective) în astfel de scopuri și prelucrarea nu se va putea baza pe interesele dvs.
legitime. Acesta este un consimțământ separat față de consimțământul pe care utilizatorul îl acordă plasării cookie-urilor pe dispozitivul său,
conform cerințelor Regulamentului privind confidențialitatea și comunicațiile electronice. În prezent, nu este clar dacă, în practică, va trebui să
obțineți un consimțământ separat pentru prelucrarea informațiilor personale conținute în sau derivate din cookie-uri și consimțământul pentru
plasarea cookie-urilor pe dispozitivul unui utilizator și ne așteptăm ca, în practică, consimțământul pentru ca cookie-urile să fie plasate pe
dispozitivul utilizatorului va constitui consimțământul pentru scopurile pentru care un site web procesează informațiile personale conținute în
aceste cookie-uri sau derivate din acestea. Cu toate acestea, poziția nu este clară și încă nu au fost elaborate indicații relevante. Prin urmare,
trebuie să presupuneți că vor fi necesare două consimțăminte separate, deoarece aceasta este situația juridică strictă.
Când este necesar consimțământul
În ceea ce privește nivelul de intruziune a publicității și a altor cookie-uri de urmărire necesare pentru a declanșa cerința de a obține
consimțământul de a procesa datele personale ale unei persoane (informații din cookie-uri) în aceste scopuri, acest lucru nu este încă clar. Cu
toate acestea, orientările elaborate de grupul de lucru „Articolul 29” au indicat faptul că publicitatea la o anumită categorie demografică, de ex.
femeile din Londra nu ar fi prea intruzive și nu ar avea un efect semnificativ asupra persoanelor. Cu toate acestea, direcționarea anunțurilor
către adulți vulnerabili sau grupuri minoritare ar prezenta (de exemplu, anunțurile de jocuri de noroc către o persoană aflată în dificultate
financiară) și, în consecință, ar fi necesar consimțământul. Ghidul indică faptul că este necesar consimțământul va fi întotdeauna dependent de
situație și ar trebui luați în considerare următorii factori: (i) cât de intruziv este procesul de profilare; (ii) așteptările și dorințele persoanelor pe
care le vizați; (iii) felul în care difuzați anunțul; și (iv) cât de vulnerabile sunt persoanele pe care le vizați.

[introduceți termenul de expirare a cookie-urilor dacă acestea sunt cookie-uri persistente, de ex. 30
de zile].]22

-

[[Cookie-rile unor părți terțe] SAU [Cookie-urile Google AdWords]23 [urmăresc dacă ați accesat siteul printr-o reclamă ce a fost plasată pe [un motor de căutare] ȘI/SAU [în altă parte pe internet,
precum o altă pagină web] și urmăresc, de asemena, să afle și alte informații referitoare la modul în
care utilizatorul a accesat website-ul precum locația de unde ați accesat website-ul, când a fost
accesat site-ul, ora din zi și dispozitivul utilizat [și] [inserați orice alte informații colectate despre
utilizatori, de ex. de către modulele de urmărire AdWords sau cookie-urile de conversie]. Google
poate utiliza cookie-uri diferite pentru a urmări modul în care un utilizator a ajuns pe site, în funcție
de reclama pe care utilizatorul a accesat-o și unde a fost publicată aceasta reclama.]24

-

[[Cookie-rile unor părți terțe SAU Google] [cookie-uri de marketing] sunt folosite pentru afișarea de
anunțuri despre bunuri și servicii pe pagini de internet, inclusiv pe alte site-uri vizitate de dvs.
[Google utilizează cookie-uri pentru afisarea de reclame cu privire la produsele și serviciile oferite de
noi și pe alte site-uri și locații de pe internet, pe baza faptului că ati vizitat site-ul nostru. De
asemenea, Google poate afișa pe Internet alte anunțuri despre servicii ale unor terți utilizând
rețeaua Google AdSense, deși acest lucru nu este sub controlul nostru. [Informații despre
remarketing
se
găsesc
la
aceasta
adresa
25
https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=ro]
[[Cookie-rile unor părți terțe] SAU [Cookie-urile Google]] [sunt utilizate pentru a afisa mesaje
promoționale pe website-ul nostru]. [Utilizam Google AdSense pe website-ul nostru. Google
utilizeaza cookie-uri pentru a afisa mesaje promoționale către dvs. Pe website-ul nostru despre
bunuri și servicii ale unor terți bazându-se pe ce website-uri ați vizitat și pe comportamentul și
interesele dvs. din mediul online. Pentru mai multe informații despre Google AdSense, accesați
adresa: https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=ro]]26

-

Informații adiționale
Informații despre cookie-urile utilizate de Google în legătură cu cele de mai sus, se afla in secțiunea
"Publicitate" si este disponibila la aceasta adresa: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Informații despre modul în care Google utilizează date din cookie-uri în scopuri proprii, se afla la
urmatoarea adresa www.google.com/policies/privacy/partners/

22

Ar trebui să completați această clauză dacă utilizați un alt furnizor de cookie-uri publicitare decât Google. În plus, ar trebui să încercați să
furnizați cât mai multe informații (prin link-uri, dacă este necesar) pentru a explica utilizatorilor modul în care aceste cookie-uri sunt utilizate
dacă utilizatorii solicită detalii suplimentare.
23
Includeți această referință dacă cookie-urile terțe pe care le utilizați sunt cookie-urile Google Adwords.
24
Această prevedere este concepută pentru a acoperi situațiile în care cineva a venit pe site-ul dvs. prin intermediul unui serviciu de publicitate
pentru motoarele de căutare pe care le utilizați (cum ar fi Google AdWords) sau printr-o reclamă în altă parte dintr-o rețea de afișare. Dacă
utilizați o astfel de publicitate, ar trebui să explicați cum utilizați datele pe care le obțineți din astfel de anunțuri (de exemplu, direcționarea mai
eficientă a anunțurilor dvs. sau analizarea statisticilor despre utilizatorii care au accesat site-ul dvs.).
25
Includeți această clauză dacă utilizați remarketing Google AdWords pentru site-ul dvs. web.
26
Includeți această clauză dacă folosiți Google AdSense pe site-ul dvs. web.

Aceptarea sau respingerea cookie-urilor terților
Navigați spre secțiunea principală intitulată “Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”.

Prelucrarea datelor dvs. conținute in sau obținute prin intermediul cookie-urilor părților terțe
[Fundamentul juridic pentru prelucrare: prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau
obținute din cookie-uri ale terților în interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul
General Privind Protecția Datelor (GDPR) cu caracter personal).
Interesele legitime: scopurile pentru care sunt folosite cookie-urile terților, așa cum este descris mai sus
și [inserați orice detalii relevante]. [Informații despre modul în care se folosesc informațiile obținute din
utilizarea cookie-urilor părților terțe[, inclusiv [deciziile automate și profilarea, se afla in secțiunea
intitulată Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare din politica de confidențialitate
și sunt disponibile aici: [inserați link-ul pentru politica de confidențialitate]].27

ȘI/SAU
[Fundamentul juridic pentru prelucrare: consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul general privind protecția datelor).
[Consimțământul: Vă oferiți consimțământul în ceea ce privește scopurile pentru care se prelucrreaza
informațiile prin [inserați metoda prin care un utilizator consimte pentru folosirea cookie-urilor terților,
de ex. Prin a da click / a accepta scopurile pentru care aceste cookie-uri publicitare sunt utilizate pe
website-ul nostru (descrieți mecanismul prin care un utilizator consimte pentru scopul pentru care sunt
plasate cookie-urile publicitare pe website-ul dvs.)]. [Informații despre modul în care sunt utilizate
datele obținute prin intermediul cookie-urilor publicitare[, inclusiv [luarea de decizii automate] [și]
[profilarea]], se afla in secțiunea intitulată Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare
din politica noastra de confidențialitate si sunt disponibile aici: [inserați linkul către politica de
confidențialitate].28

27

Dacă utilizați datele personale ale persoanelor fizice prin intermediul mijloacelor automate (de exemplu, prin utilizarea cookie-urilor) pentru
a evalua, analiza sau prezice aspecte despre persoana respectivă (cum ar fi comportamentul, locația sau mișcările), cu alte cuvinte, pentru a
crea un profil despre ele, efectuați o "profilare" și va trebui să dezvăluiți acest lucru în secțiunea din politica dvs. de confidențialitate intitulată "
Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare". Dacă automatizați deciziile în raport cu persoane utilizând date personale, de
ex. pentru a le afișa anunțuri pe baza faptului că au vizitat site-ul dvs., va trebui să dezvăluiți astfel de decizii automate.

28

Dacă utilizați cookie-uri de publicitate foarte agresive sau ale unor părți terțe de remarketing, va trebui să obțineți consimțământul
utilizatorului pentru prelucrarea datele sale în astfel de scopuri și nu veți putea să vă bazați pe interesele dvs. legitime. Acesta este un
consimțământ separat față de consimțământul pe care utilizatorul îl acordă plasării cookie-urilor pe dispozitivul său, conform cerințelor
Regulamentului privind confidențialitatea și comunicațiile electronice. În prezent, nu este clar dacă, în practică, va trebui să obțineți un
consimțământ separat pentru prelucrarea informațiilor personale conținute în sau derivate din cookie-uri și consimțământul pentru plasarea
cookie-urilor pe dispozitivul unui utilizator și ne așteptăm ca, în practică (datorită aplicabilității practice a obținerii a două consimțământări
separate), consimțământul pentru plasarea cookie-urilor pe dispozitivul utilizatorului va constitui și consimțământul pentru scopurile pentru
care un site web procesează informațiile personale conținute în aceste cookie-uri sau derivate din acestea. Cu toate acestea, poziția nu este
clară și încă nu au fost elaborate indicații relevante. Prin urmare, trebuie să presupuneți că vor fi necesare consimțăminte separate.
Când este necesar consimțământul

Alte tehnologii
[Web Beacons]
[Noi [și orice societati de marketing pe care le folosim]29 încorporăm, de asemenea, web beacon-uri [în
e-mailurile de marketing [și/sau] pe website-ul nostru]30. Web Beacon-urile sunt fișiere imagine GIF mici,
care permit urmărirea primirii e-mailurilor de marketing, cât de des sunt vizualizate anunțurile sau
paginile site-ului Web, locația, adresa IP și informațiile navigatorului web. Web Beacon-urile sunt
activate ori de câte ori este deschis un e-mail de marketing sau este accesata o pagină pe site-ul ce
contine un Web Beacon. Web Beacon-urile transmit date când sunt vizualizate, dar nu sunt capabile să
acceseze alte informații de pe computer. Web Beacon-urile nu sunt stocate pe hard disk decât dacă sunt
descarcate împreună cu imaginea GIF.
Unele navigatoare (dar nu toate) permit restricționarea utilizării Web beacon-urilor fie prin împiedicarea
trimiterii de informații către sursa acestora (de exemplu, atunci când este setat navigatorul sa blocheze
cookie-urile și trackerele), fie prin neaccesarea imaginilor care le conțin (de exemplu, dacă este selectata
setarea "Nu afișați imaginile (în e-mailuri)" pe serverul de e-mail).]31

Acceptarea sau respingerea web beacon-urilor
Navigați spre secțiunea principală intitulată “Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”.

Fundamentul juridic pentru prelucrare: prelucrarea datelor despre utilizatori conținute în sau obținute
prin intermediul web beacon-urilor se realizează pe baza intereselor legitime [articolul 6 alineatul (1)
litera (f) din Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) cu caracter personal].

În ceea ce privește nivelul de intruziune a publicității și a altor cookie-uri de urmărire necesare pentru a declanșa cerința de a obține
consimțământul de a procesa datele personale ale unei persoane (informații din cookie-uri) în aceste scopuri, acest lucru nu este încă clar. Cu
toate acestea, orientările elaborate de grupul de lucru „Articolul 29” au indicat faptul că publicitatea la o anumită categorie demografică, de ex.
femeile din Londra nu ar fi prea intruzive și nu ar avea un efect semnificativ asupra persoanelor. Cu toate acestea, direcționarea anunțurilor
către adulți vulnerabili sau grupuri minoritare ar prezenta (de exemplu, anunțurile de jocuri de noroc către o persoană aflată în dificultate
financiară) și, în consecință, ar fi necesar consimțământul. Ghidul indică faptul că este necesar consimțământul va fi întotdeauna dependent de
situație și ar trebui luați în considerare următorii factori: (i) cât de intruziv este procesul de profilare; (ii) așteptările și dorințele persoanelor pe
care le vizați; (iii) felul în care difuzați anunțul; și (iv) cât de vulnerabile sunt persoanele pe care le vizați.
29
Multe companii care realizeaza e-mail marketing utilizează web beacon-uri pentru a urmări activitatea unui destinatar atunci când deschid un
e-mail (inclusiv lucruri precum ratele de deschidere și ratele de clic). Dacă utilizați o companie de marketing sau un furnizor de liste de
corespondență (de exemplu, MailChimp) care utilizează web beacon-uri, trebuie să spuneți acest lucru, să identificați acel furnizor și să furnizați
un link catre politica lor de confidențialitate. Dacă utilizați alte tehnologii de urmărire, trebuie să le dezvăluiți, de asemenea.
30
Dacă utilizați web beacon-uri, trebuie să informați utilizatorii cu privire la utilizarea acestora în e-mailurile dvs. și/sau pe website-ul dvs.

31

Această întreagă secțiune poate fi ștearsă dacă sunteți încrezător că website-ul dvs., serverul de e-mail și orice alte companii de marketing
terțe cu care colaborați nu utilizează web beacon-uri sau alte tehnologii de urmărire similare. Dacă aveți vreo îndoială, vă recomandăm să
includeți acest paragraf în această politică.

Interes legitim comercial: [analiza eficacității campaniilor de marketing prin e-mail [și/sau [introduceți
scopul utilizării web beacon-urilor dacă sunt utilizate pe site-ul dvs în plus față de marketingul prin email]]. [Pentru informații adiíonale despre modul în care sunt utilizate datele colectate pe baza web
beacon-urilor[, inclusiv [luarea de decizii automate] [și] [profilarea]] se află în secțiunea intitulată
Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare din politica de confidențialitate,
disponibile aici: [inserați linkul către politica de confidențialitate]]32

[Facebook Pixel]33
[Website-ul nostru utilizeaza Facebook Pixel. Facebook Pixel este un cod care permite urmărirea și
monitorizarea succesului anunțurilor afișate pe Facebook și îmbunătățirea eficienței acelor reclame prin
înregistrarea de informații precum dispozitivul utilizat pentru accesarea site-ului și acțiunile efectuate
folosind cookie-uri. [Se poate de asemenea, să se utilizeze Facebook Pixel pentru crearea de reclame
segmentate pe Facebook și pe site-ul nostru.]
Facebook combină datele colectate din utilizarea Facebook Pixel-ului de pe site cu date pe care le
colectează din alte surse, în scopul de a îmbunătăți și segmenta reclamele afișate pe site sau prin
intermediul serviciilor sale, pentru a-și îmbunătăți sistemele și pentru a oferi servici de măsurare a
eficienței reclamelor. Informații mai multe despre modul în care Facebook gestionează informațiile pe
care le colectează despre utilizatori și alte persoane se găsesc în politica lor de confidențialitate la
adresa: https://www.facebook.com/about/privacy]

Aceptarea sau respingerea Facebook Pixel
Navigați spre secțiunea principală intitulată “Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”.

32

Dacă utilizați informații din web beacon-uri, cum ar fi ratele de deschidere, ratele de clic și orice alte modalități prin care persoanele se
angajează cu e-mailurile dvs. pentru a construi un profil despre ele și comportamentul acestora, atunci realizați o "profilare" și va trebui să
dezvăluiți acest lucru în secțiunea din politica dvs. de confidențialitate intitulată Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare.
Dacă automatizați deciziile în raport cu persoane fizice utilizeazând date personale, de ex. să automatizați decizia de a trimite e-mailuri pe baza
ratelor de implicare, va trebui să dezvăluiți această decizie automatizată în politica dvs. de confidențialitate.
33
Introduceți această clauză dacă utilizați Facebook Pixel. Totuși, rețineți că statutul de respectare a condițiilor GDPR al Facebook este în afara
controlului nostru, iar Facebook a fost deja amendat pentru încălcarea legislației UE privind confidențialitatea în conformitate cu legislația în
vigoare, în special pentru ca nu obține consimțământul adecvat pentru prelucrarea datelor personale (puteți afla mai multe despre asta aici:
http://www.rador.ro/2017/09/13/spania-a-amendat-facebook-cu-12-milioane-de-euro/). Dacă doriți să utilizați Facebook Pixel, va fi foarte
important pentru dvs. să obțineți consimțământul explicit (prin utilizarea unui instrument de conformitate cookie) pentru utilizarea Facebook
Pixel pe website-ul dvs., deoarece nu ar trebui să vă bazați pe consimțământul obținut de Facebook pentru alte agenții de publicitate care
afișează reclame. Chiar dacă ați obținut un astfel de consimțământ, este posibil (chiar probabil) ca un organ de reglementare să poată constata
că folosirea informațiilor de către Facebook nu este legală și există deci un risc ca schimbul de informații cu Facebook să poată determina
amendarea dvs. Prin urmare, recomandăm să nu utilizați Facebook Pixel până când nu se confirmă starea de conformitate la GDPR a Facebook.
De asemenea, recunoaștem că multe companii constată că publicitatea pe Facebook este un mod de marketing deosebit de eficient și, dacă
doriți să continuați să utilizați Facebook Pixel după 25 mai 2018, această politică de cookie-uri vă va ajuta să atenuați (dar nu să eliminați)
riscurile. Acest lucru se datorează simplului motiv că respectarea Facebook a GDPR nu este sub controlul nostru.

[Fundamentul

juridic pentru prelucrare: prelucrarea informațiilor despre utilizatori conținute în sau
obținute prin intermediul Facebook Pixel se realizează pe baza intereselor legitime [articolul 6 alineatul
(1) litera (f) din Regulamentul General Privind Protecția Datelor cu caracter personal (GDPR)).
Interes legitim: [analizarea eficacității anunțurilor de pe Facebook. [Pentru informații adițonale despre
modul în care sunt utilizate informațiile colectate prin inermediul Facebook Pixel[, inclusiv [luarea
deciziilor automate] [și] [profilarea]], se afla in secțiunea intitulată Utilizarea sistemelor automate de
luare a deciziilor și profilare din politica de confidențialitate, sunt disponibile aici: [inserați link-ul pentru
politica de confidențialitate]]]34

SAU
[Fundamentul juridic pentru prelucrare: consimțământul [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul General Privind Protecția Datelor cu caracter personal (GDPR).
Consimțământul: vă oferiți consimțământul în ceea ce privește scopurile pentru care prelucram
informațiile [inserați metoda prin care un utilizator consimte la folosirea Facebook Pixel, de ex. Prin
acceptarea scopurilor pentru care se utilizeaza module cookie publicitare în instrumentul cookie
(descrieți mecanismul prin care utilizatorul își oferă consimțământul pentru scopurile pentru care
utilizeaza module cookie publicitare pe site-ul dvs. web)]. Pentru informații adiționale despre modul în
care se folosesc datele obținute din utilizarea Facebook Pixel[, inclusiv luarea de decizii automate] [și]
[profilarea]] se află în secțiunea intitulată Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare
din politica de confidențialitate, disponibile aici: [inserați linkul către politica de confidențialitate]]35

Cum se acceptă sau se resping cookie-urile

34

Va trebui să dezvălui în detaliu în politica dvs. de confidențialitate cum vă automatizați deciziile de afișare a anunțurilor către utilizatorii
Facebook, inclusiv modul în care îi profilați utilizând diferite criterii în acest scop, de ex. folosind publicul personalizat al Facebook.
35
Dacă utilizați Facebook Pixel într-o manieră intruzivă, va trebui să obțineți consimțământul utilizatorului pentru a-i procesa datele (datele din
cookie și datele de utilizator Facebook) în astfel de scopuri și nu va veți putea baza pe interesele dvs. legitime. Acesta este un consimțământ
separat față de consimțământul pe care utilizatorul îl acordă plasării cookie-urilor pe dispozitivul său, conform cerințelor Regulamentului
privind confidențialitatea și comunicațiile electronice. În prezent nu este clar dacă, în practică, va trebui să obțineți un consimțământ separat
pentru prelucrarea informațiilor personale conținute în sau derivate din Facebook Pixel și consimțământul pentru plasarea cookie-urilor
Facebook pe dispozitivul unui utilizator și ne așteptăm ca, în practică, datorită dificultății de a obține două consimțăminte separate,
consimțământul pentru a fi introduse în cookie-urile Facebook Pixel pe dispozitivul utilizatorului va constitui și consimțământul pentru scopurile
pentru care un site web procesează informațiile personale conținute în sau derivate din utilizarea sa de Facebook Pixel. Cu toate acestea,
poziția nu este clară și niciun ghid nu a fost încă lansat pe această temă. Prin urmare, trebuie să presupuneți că vor fi necesare consimțământe
separat, deoarece aceasta este interpretarea juridică strictă.
Când este necesar consimțământul
În ceea ce privește nivelul de intruziune a publicității și a altor cookie-uri de urmărire necesare pentru a declanșa cerința de a obține
consimțământul de a procesa datele personale ale unei persoane (informații din cookie-uri) în aceste scopuri, acest lucru nu este încă clar. Cu
toate acestea, orientările elaborate de grupul de lucru „Articolul 29” au indicat faptul că publicitatea la o anumită categorie demografică, de ex.
femeile din Londra nu ar fi prea intruzive și nu ar avea un efect semnificativ asupra persoanelor. Cu toate acestea, direcționarea anunțurilor
către adulți vulnerabili sau grupuri minoritare ar prezenta (de exemplu, anunțurile de jocuri de noroc către o persoană aflată în dificultate
financiară) și, în consecință, ar fi necesar consimțământul. Ghidul indică faptul că este necesar consimțământul va fi întotdeauna dependent de
situație și ar trebui luați în considerare următorii factori: (i) cât de intruziv este procesul de profilare; (ii) așteptările și dorințele persoanelor pe
care le vizați; (iii) felul în care difuzați anunțul; și (iv) cât de vulnerabile sunt persoanele pe care le vizați.

Există o serie de moduri diferite prin care se pot accepta sau respinge unele sau toate tipurile de cookieuri [și tehnologii similare]36. Unele dintre principalele metode de a face acest lucru sunt descrise mai jos:
Sunteți bineveniți să blocați utilizarea unora sau a tuturor cookie-urilor care sunt folosite pe website. Cu
toate acestea, vă rugăm să conștientizați faptul că acest lucru poate afecta website-ul și funcționalitatea
sa în mod parțial sau total.
De asemenea, trebuie să fiți conștient că ștergerea tuturor cookie-urilor din navigatorul web va șterge,
de asemenea, toate modulele cookie care stochează preferințele dvs., de exemplu dacă ați acceptat sau
nu utilizarea cookie-urilor pe un website sau orice cookie-uri care blocheaza alte cookie-uri.
Informații detaliate despre cookie-uri și setările browserului se pot gasi prin accesarea următorului link:
http://www.allaboutcookies.org/

Acceptarea sau respingerea cookie-urilor
[Instrumentul de control al cookie-urilor37
[Puteți să să acceptați sau să respingeți cookie-urile [neesențiale] utilizând instrumentul nostru de
gestionare a cookie-urilor]. [Introduceți descrierea modului în care funcționează instrumentul de control
al cookie-urilor și a modului prin care un utilizator poate activa sau dezactiva diferite tipuri de module
cookie.]]

Setările browserului
Puteți accepta sau respinge unele sau toate modulele cookie (de exemplu, blocând toate modulele
cookie ale părților terțe) ajustând setările browserului. Modul de efectuarea a acestui lucru se gasește
accesand urmatoarele link-uri pentru cele mai populare navigatoare web:
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-historyfirefox?redirectlocale=ro-US&redirectslug=Clear+Recent+History
- Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookiefiles-in-internet-explorer
- Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=ro_RO

36

Inserați această formulă dacă folosiți web beacon-uri sau Facebook Pixel și completați secțiunea de web beacon-uri aferentă.
Introduceți descrierea instrumentului de gestionare a cookie-urilor pe care îl utilizați pe website-ul dvs. Rețineți că, datorită cerinței de a
obține consimțământul explicit și granular înainte de a plasa diferite tipuri de cookie-uri neesențiale pe dispozitivul unui utilizator (în cazul în
care nu sunt cookie-uri neesențiale individuale), necesitatea unei gestionări a modulelor cookie va deveni efectiv obligatorie dacă utilizați orice
cookie-uri neesențiale pe website-ul dvs. Există mai multe instrumente disponibile, inclusiv Cookie Control de la CIVIC, care este soluția utilizată
de Oficiul Comisarilor pentru Informații (ICO - autoritatea responsabila cu portectia datelor in Marea Britanie) și care este disponibil aici:
https://www.civicuk.com/cookie-control
37

Unele browsere, cum ar fi Chrome și Firefox, permit modificarea setărilor pentru navigarea în modul
"incognito", limitând cantitatea de date introduse pe dispozitiv și ștergând automat toate modulele
cookie persistente introduse pe dispozitiv când sesiunea de navigare se termina. Există, de asemenea,
numeroase aplicații ale unor parți terțe care se pot adăuga în browser pentru a bloca sau administra
cookie-urile.

Cookie-urile existente
Pentru a șterge cookie-urile care au fost plasate anterior în browser, trebuie selectata opțiunea de
ștergere a istoricului navigării asigurandu-vă că opțiunea de ștergere sau de ștergere a cookie-urilor este
activată atunci când se face acest lucru.

Google Adsettings
Gestionarea anunțurilor personalizate se face accesand https://adssettings.google.com/ și prin:
-

demarcarea opțiunii "Personalizare anunțuri" (adică prin asigurarea că acel comutator din partea de
sus a paginii este setat la stânga/gri și nu la dreapta/albastru).

Alternativ,
se
poate
instala
un
https://support.google.com/ads/answer/7395996

plugin

gratuit

pentru

browser

aici:

Extensie a browserului pentru excluderea Google Analytics
Puteți renunța la Google Analytics instalând extensia pentru browser care este disponibila aici:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Web Beacon-uri
Puteți permite utilizarea de Web Beacon-uri în e-mailurile noastre de marketing prin: [introduceți
descrierea modului în care obțineți consimțământul de a utiliza web beacon-uri pe site sau în e-mailurile
de marketing]38

38
Dat fiind faptul că web beacon-urile sunt tehnologii neesențiale precum cookie-urile neesențiale, va trebui să obțineți consimțământul
explicit al utilizatorilor pentru a le utiliza înainte de a le utiliza în e-mailurile de marketing sau pe website-ul dvs. O modalitate adecvată de a
face acest lucru ar putea include includerea acestora într-o casetă bifabila de înscriere când se înscrie o persoană în lista dvs. de e-mail, indicând
faptul că sunt de acord să folosiți web beacon-uri în e-mailurile de marketing. Cu toate acestea, trebuie să fie la fel de ușor să retragă
consimțământul pentru folosirea unor astfel de tehnologii, astfel încât veți avea nevoie de un mecanism care să le permită să își retragă
consimțământul în același mod prin care l-au acordat, de ex. prin dezactivarea unei casete pe site-ul dvs. Acest lucru ar necesita în mod clar
unele activități de dezvoltare web pentru implementare, și ar putea fi dificil. Alternativa este să nu folosiți web beacon-uri în e-mailurile de
marketing. Din nefericire, în prezent nu este clar dacă furnizarea unei adrese de e-mail la care cineva poate scrie pentru a-și retrage
consimțământul pentru folosirea semnalizatoarelor web este suficientă pentru a constitui o metodă care este "la fel de ușoară" ca și bifarea și
cât de strict va fi interpretată această semnificație . Vă recomandăm să vă gândiți cu atenție și să presupuneți că aceasta va fi strict aplicată și,
prin urmare, trebuie să furnizați un mijloc identic de retragere a consimțământului, de exemplu, prin faptul că aveți o căsuță sau o setare în
care utilizatorii își pot schimba preferința pentru folosirea de web beacon-uri înainte și înapoi (adică un "tablou de confidențialitate").

Puteți renunța la utilizarea Web Beacon-urilor în e-mailurile noastre de marketing prin: [introduceți
descrierea modului prin care o persoană își poate retrage consimțământul pentru utilizarea Web
Beacon-urilor pe site-ul dvs., sau în e-mailurile de marketing].

Facebook Pixel
[Puteți bloca Facebook Pixel utilizând instrumentul nostru de control al cookie-urilor: [introduceți
descrierea modului în care funcționează instrumentul de control al cookie-urilor și modul în care un
utilizator poate porni și opri utilizarea Facebook Pixel].]39

Deconectarea de la Facebook
Exista posibilitatea instalarii unei extensii de browser numită „Disconnect Facebook pixel and FB
tracking”. Acest lucru va împiedica Facebook să vă urmărească comportamentul pe site-urile web ale
unor părți terțe. Acestea se pot instala accesand:
•
Pentru
Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/disconnect-facebookpixel/nnkndeagapifodhlebifbgbonbfmlnfm?hl=ro
• Pentru Firefox: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/facebook-disconnect/

Instrumentul European de publicitate digitală interactivă
Se poate renunța la Facebook și la alte companii care fac parte din Digital Advertising Alliance să afișeze
anunțuri bazate pe interes, vizitând http://www.youronlinechoices.com, selectând țara dvs., selectând
"Alegerile dvs. de anunțuri", apoi găsind Facebook (și orice alte companii pe care doriți să le blocați) și
selectând opțiunea "Oprit".

39

Va trebui să vă asigurați că instrumentul de control al cookie-urilor pe care îl utilizați poate bloca Facebook Pixel de la colectarea de informații
despre utilizatorii website-ului dvs.

