Politica privind cookies
Tradox.ro, în calitate de operator de date, vă informăm, prin această notă, cu privire la
modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.
Vă prezentăm această Notă de informare la începutul interacțiunii dumneavoastră cu
Website-urile noastre.

1) Ce este un fişier cookie. Scopul în care este folosit?
Site-urile noastre folosesc tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web
optimizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate nu dezvăluie niciodată detalii
personale prin care să poată fi stabilită o identitate individuală.
Fișierul de tip cookie este stocat și/sau citit de browserul dumneavoastră web pe
unitatea de stocare (ex. hard disk) a dispozitivului dumneavoastră (laptop, smartphone,
PC etc). Totodată, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu site-urile web mai
sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (de exemplu,
autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web
originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie),
atunci când vizitați din nou site-ul web respectiv utilizând același dispozitiv final.

2) Care este durata de viață a unui cookie?
Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care
acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul
cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt menținute odată ce utilizatorul părăsește
site-ul. Alte cookie-uri sunt menținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul
revine pe site (cookie-uri persistente). Totuși, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în
orice moment prin utilizarea setărilor browser-ului.

3) Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Unele secțiuni de conținut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale terților
cum este cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site și sunt denumite
cookie-uri plasate de terți întrucât nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de
terți sunt la rândul lor obligați să respecte reglementările legale aplicabile și politicile de
confidențialitate ale proprietarului site-ului respectiv.

4) Cum puteţi controla fişierele de tip cookie
Dacă nu sunteți de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, vă puteți retrage
consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. Puteți să blocați sau
eliminați fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului web sau prin

utilizarea unor software-uri . Decuplarea cookie-urilor pe care le utilizăm ar putea afecta
experiența dumneavoastră ca utilizator pe site.
Cel mai adesea, puteți găsi setările referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile
„Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a
accesa site-ul. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse
pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă
rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.:
Setări cookie pentru Internet Explorer – Internet Explorer;
Setări cookie pentru Firefox – Firefox;
Setări cookie pentru Chrome – Chrome;
Setări cookie pentru Safari – Safari;
Setări cookie pentru Edge – Edge;
Setări cookie pentru Opera – Opera.
Detalii suplimentare: www.allaboutcookies.org sau pe www.youronlinechoices.eu







5) Ce tipuri de cookie-uri folosim?
Fișiere de tip cookie în lipsa cărora buna funcționare a site-ului este
afectată: vă permit să utilizați funcțiile de bază ale site-ului. Aceste fișiere de tip cookie
sunt indispensabile pentru folosirea în bune condiții a site-ului;

Cookie-uri pentru funcționalitate – sunt utilizate pentru a vă recunoaște
atunci când reveniți pe site. Ele ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite, cum ar fi
reamintirea preferințelor dvs. Aceste fișiere de tip cookie colectează informații
anonime;

Analitice și privind performanța – cu ajutorul lor colectăm informații
statistice despre modul în care este utilizat site-ul (cele mai accesate pagini, mesje de
eroare etc);

Pentru marketing și identificarea publicului țintă – stochează informații
despre vizita dumneavoastră, cum ar fi paginile și link-urile pe care le-ați accesat. Putem
folosi aceste detalii pentru a vă afișa reclame potrivite intereselor dumneavoastră și
putem ajusta frecvența cu care vă sunt afișate reclamele;

Privind rețelele sociale – vă permit să distribuiți pe site activitatea
dumneavostră pe rețele sociale (de ex. Facebook, Linkedin etc). Nu controlăm aceste
fișiere de tip cookies.

Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vom actualiza
această politică imediat ce situația o va impune.
Site-ul nostru utilizează anumite servicii ale unor terțe părți pentru a obține informații
legate de utilizarea dumneavoastră. Aceste terțe-părți (ex. agenții de publicitate, servicii
de analiză a traficului web) pot utiliza fișiere de tip cookie, asupra cărora nu exercităm
niciun control.


6. Cookies utilizate în scopuri statistice
Google Analytics
Acest site utilizează Google Analytics – serviciu pentru analiza traficului, furnizat de
Google. Cookie-urile cu privire la utilizarea dumneavoastră (inclusiv IP-ul

dumneavoastră) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în
UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google elaborează, pe baza acestor date, rapoarte cu
privire la activitatea site-ului. Google poate transfera aceste informații către terți în
cazul în care are această obligație conform legii sau în cazul în care acești terți
prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră
IP cu alte date deținute de Google.
Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul nostru
web.
Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter
personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi
găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.
Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-in pe
browserul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

7. Pentru reclame
Pentru a primi anunțuri publicitare și conținut de marketing, personalizate în funcție de
preferințele dvs., Website-ul nostru utilizează tehnologia DoubleClick for Publishers
(DFP) şi Google Ad Exchange, furnizate de Google. Informațiile generate de fișierele de
tip cookie vor fi transmise și stocate de Google.

8. Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale
Terțe părți care furnizează servicii pot plasa propriile lor fişiere de tip cookie în vederea
monitorizării performanței aplicațiilor lor. Când distribuiți un articol, platforma rețelei
va înregistra această acțiune. Putem avea conținut embedded (ex. video YouTube).
Aceşti terți pot să-şi plaseze propriile fişiere de tip cookie. Aceste fişiere nu pot fi
accesate de noi.
Ultima actualizare: 24 mai 2018.
Putem actualiza această Politică. Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru
a fi actualizați cu modificările.

