Directiva privind fișierele Cookie

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem
de important. De aceea vă informăm în continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și
a datelor fără caracter personal.
Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății SC PLURIVALENT
SRL în limitele prevăzute de lege, exceptând drepturile persoanelor vizate descrise în continuare.
Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea acestor date se pot obține
informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității ofertei. Mai
concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:
•
•
•
•
•
•

Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea
Data și ora consultării, respectiv solicitării
Numele paginii consultate sau a fișierului consultat
Referire la pagina de pe care se consultă această pagină
browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
sistemul de operare folosit de utilizator

1. Ce este un Cookie?
Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această
tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La
următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi
la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel,
pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.
Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența utilizatorului în cazul reaccesării respectivei
pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie își amintesc, de
exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează ofertele afișate intereselor și nevoilor
dumneavoastră personale. Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se șterg automat de pe hard disk-ul dumneavoastră
după finalizarea sesiunii browser-ului („Session Cookies”). În plus, folosim și Cookie-uri care rămân pe hard disk-ul
dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. Acest lucru urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului
în cazul unei noi accesări a paginii web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personală,
optimizând astfel timpul de încărcare.

2. Setările pentru Cookie-uri pe această pagină web
2.1. Cookie-uri care nu necesită acordul dumneavoastră
Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare, numite și „strictly necessary”, asigură funcții fără de care nu puteți utiliza
corect pagina web. Aceste fișiere Cookie sunt utilizate exclusiv de noi și sunt așa-numitele First Party Cookies. Acestea
sunt stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerul dumneavoastră. Fișiere Cookie care sunt
neapărat necesare: Pentru funcția de conectare avem un „Session-Cookie”. Fără acest Cookie nu este posibilă conectarea
și nu merg funcțiile din spatele conectării.
În plus, asemenea fișiere Cookie asigură, de exemplu, la schimbarea paginii din http în https funcționalitatea paginii și
respectarea cerințelor de securitate cu privire la transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor Cookie neapărat necesare
nu se solicită acordul dumneavoastră.
Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare nu pot fi dezactivate cu ajutorul funcției acestei pagini. Acestea pot
fi însă oricând dezactivate cu ajutorul browser-ului folosit. A se consulta în acest sens instrucțiunile de mai jos.
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2.2. First Party Cookies care necesită acordul dumneavoastră

Fișiere Cookie care, conform definiției juridice, nu sunt neapărat necesare pentru a putea utiliza pagina
web, care însă îndeplinesc sarcini importante. Fără aceste fișiere Cookie, funcții care asigură o navigare
confortabilă pe pagina noastră web, cum ar fi, de exemplu, formularele pre-completate, nu ar mai fi
disponibile. Setările efectuate, cum ar fi selecția limbii, nu pot fi salvate și astfel trebuie resetate pe fiecare
pagină. În plus, nu mai avem posibilitatea de a vă oferi oferte personalizate.
În cele urmează sunt enumerate First Party Cookies împreună cu o descriere detaliată:
• Denumirea fișierului Cookie: Auto-login Cookie
Sarcină: Acest Cookie este folosit pentru a vedea dacă un utilizator este conectat.
Durata de stocare: Pe durata sesiunii sau pentru anumite date timp de 2 ani
•

Denumirea fișierului Cookie: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)
Sarcină: Cu ajutorul serviciilor Webtrekk colectăm date statistice prin intermediul utilizării paginii noastre web.
Aceste date sunt utilizate pentru a îmbunătăți și optimiza în permanență pagina noastră web și ofertele noastre,
făcându-le astfel mai interesante pentru dumneavoastră. Datele furnizează parametri cum ar fi, de exemplu,
numărul de utilizatori, utilizarea clicurilor și durata medie activă de staționare a utilizatorilor paginii web pe o
pagină, pentru a putea îmbunătăți în continuare pagina web prin evaluarea acestor date. De asemenea, prin
intermediul URL-urilor de referință, se evaluează statistic numărul de utilizatori care ajung pe paginile noastre
web de pe paginile web partenere, pentru a putea înțelege care dintre campaniile noastre de marketing au trezit
interesul față de pagina noastră web.
Durata de stocare: Pe durata sesiunii sau pentru anumite date timp de 10 ani

•

Denumirea fișierului Cookie: Piwik.org (www.piwik.org)
Sarcină: Cu ajutorul serviciilor Piwik colectăm date statistice prin intermediul utilizării paginii noastre web.
Aceste date sunt utilizate pentru a îmbunătăți și optimiza în permanență pagina noastră web și ofertele noastre,
făcându-le astfel mai interesante pentru dumneavoastră. Datele sunt colectate în mod anonim și furnizează
parametri cum ar fi, de exemplu, numărul de utilizatori, utilizarea clicurilor și durata medie activă de staționare
a utilizatorilor paginii web pe o pagină, pentru a putea îmbunătăți în continuare pagina web prin evaluarea
acestor date. De asemenea, prin intermediul URL-urilor de referință, se evaluează statistic numărul de utilizatori
care ajung pe paginile noastre web de pe paginile web partenere, pentru a putea înțelege care dintre campaniile
noastre de marketing au trezit interesul față de pagina noastră web.
Durata de stocare: Pe durata sesiunii sau pentru anumite date timp de 10 ani

La vizita dumneavoastră pe această pagină web sunt setate actualmente fișiere cookie.

2.3. Third-Party Cookies care necesită acordul dumneavoastră
Pe această pagină web au fost integrate și conținuturi aparținând terților. Acești furnizori terți pot plasa teoretic Cookieuri, în timp ce dumneavoastră vizitați pagina web și pot obține astfel informații privind accesarea de către dumneavoastră
a uneia din paginile noastre web. Vă rugăm să accesați paginile web ale furnizorilor terți pentru a obține informații
privind utilizarea Cookie-urilor de către aceștia.

Third-Party Cookies utilizate
•

Denumirea fișierului Cookie: ADITION Ad-Server
Sarcină: Această ofertă online utilizează în plus tehnologiile serverului ADITION. Cu ajutorul acestui server,
ProSieben Sat.1 PULS4 GmbH are posibilitatea de a emite publicitate. În acest scop, ADITION utilizează Cookieuri pentru a optimiza afișarea mesajelor publicitare ale ProSiebenSat.1PULS4 GmbH pentru utilizator. Acest
aspect se referă, de exemplu, la frecvența maximă de afișare a mesajelor publicitare („frequency capping”) cu
care se confruntă un utilizator.
Toate datele generate, care sunt puse la dispoziția ProSiebenSat.1PULS4 GmbH de către ADITION, sunt
considerate date cu caracter confidențial. Ca parte a serviciilor sale, ADITION utilizează pentru tehnologii care
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colectează și procesează anonimizat date ale utilizatorilor. În principiu nu sunt colectate, procesate sau stocate
date cu caracter personal ale utilizatorilor.
Utilizatorul
poate
contesta
colectarea
datelor
anonimizate
cu
ajutorul
ADITION
la
https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ utilizând posibilitatea unui Cookie-Opt-Out.
•

Denumirea fișierului Cookie: Google AdSense
Sarcină: Această pagină web utilizează Google AdSense, un serviciu pentru integrarea mesajelor publicitare al
Google Inc. ("Google"). Google AdSense utilizează așa numite fișiere text „Cookies”, care sunt stocate pe
calculatorul dumneavoastră și care permit o analizare a utilizării paginii web. Google AdSense utilizează și așa
numite Web Beacons (reprezentări grafice invizibile). Cu ajutorul acestor Web Beacons pot fi evaluate informații
cum ar fi, de exemplu, traficul utilizatorilor pe aceste pagini. Astfel, Google facilitează afișarea unor mesaje
publicitare contextuale ale unor terțe părți pe paginile noastre web, care se bazează, de exemplu, pe termenii
căutați cu ajutorul mașinilor de căutare sau pe termenii cheie ai conținutului paginii web.
Informațiile generate cu ajutorul Cookie-urilor și al Web Beacons referitoare la utilizarea acestei pagini web
(inclusiv adresă IP) și livrarea de formate publicitare sunt transmise către un server Google din SUA, fiind stocate
acolo. Aceste informații pot fi transmise de către Google partenerilor săi contractuali. Google însă nu va corela
adresa dumneavoastră IP cu alte date personale stocate. Informații detaliate cu privire la produsul Google
AdSense se pot găsi la: http://www.google.com/policies/technologies/ads.
Puteți împiedica instalarea de Cookie-uri printr-o setare a browser-ului dumneavoastră; rețineți însă că este
posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile acestei pagini web. Odată cu utilizarea prezentei pagini web, vă
declarați de acord cu procesarea datelor cu caracter personal de către Google în maniera anterior descrisă și în
scopul de mai sus. Utilizatorul poate însă refuza utilizarea Google AdSense Cookies. În acest sens, utilizatorul va
urma instrucțiunile pentru dezactivarea Cookie-urilor Google:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

•

•

Denumirea fișierului Cookie: twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com,
http://www.yoondo.com)
Sarcină: Pentru campaniile publicitare ale societății Twyn se setează așa numite coduri re-marketing pentru a
măsura comportamentul clienților direct și a-l corela cu campaniile publicitare utilizate și a evalua succesul
acestora.
Durata de stocare: 90 de zile (toate datele sunt anonime respectiv anonimizate)
Denumirea fișierului Cookie: Google Inc. (Adwords Codes / Google Conversion Codes / Google Remarketing
Codes)
Sarcină: Pentru campaniile publicitare ale Google se setează așa numite coduri re-marketing și conversion codes
pentru a măsura comportamentul clienților direct și a-l corela cu campaniile publicitare utilizate și a evalua
succesul acestora.
Durata de stocare: 30 de zile (toate datele sunt anonime respectiv anonimizate)

Servicii de tracking (urmărire) utilizate
•

Hotjar

În măsura în care permiteți utilizarea de Cookie-uri în setările browser-ului dumneavoastră, această pagină web
utilizează serviciul de analiză web Hotjar. Hotjar poate urmări mișcările cursorului dumneavoastră, clicurile și
scrolling-ul, colectând astfel informații despre paginile (și sub-paginile) vizitate, acțiuni, țara de proveniență,
aparatul utilizat, sistemul de operare și versiunea de browser. Nu se colectează alte date cu caracter personal.
Activitatea dumneavoastră pe alte pagini, care nu utilizează Hotjar, nu va fi înregistrată.
Dacă doriți să blocați serviciul Hotjar, acest lucru se poate face în mod gratuit cu ajutorul unui Do-NotTrackHeader care poate fi accesat aici: https://www.hotjar.com/opt-out

•

Onsite Targeting
Pe paginile PULS 4 TV GmbH & Co KG, cu ajutorul fișierelor Cookie de mai jos (Session-Cookies și Cookie-uri
temporare) sunt salvate date pentru optimizarea ofertelor publicitare. Nici aici nu are loc o alocare a acestor
date unei persoane. Este vorba doar de date colectate în scopul optimizării paginii web. Datele sunt utilizate
pentru a putea pune la dispoziție respectivilor utilizatori publicitate/oferte speciale și servicii personalizate.
Astfel oferta devine și mai atractivă pentru clienți și poate fi utilizată mai bine și mai eficient de către clienți.
Numai astfel se pot pune la dispoziție clienților servicii/mesaje publicitare personalizate în funcție de interesele
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fiecăruia. Clientul primește astfel numai mesaje publicitare interesante pentru el și nu un spectru larg de
publicitate generală. În plus, clientul poate oricând revoca acordul său pentru transmiterea mesajelor
publicitare.

•

Re-targeting
Re-Targeting funcționează similar cu Onsite-Targeting. Diferența esențială este că, în cazul Re-Targeting, sunt
implicate și societăți terțe. Serviciul PULS 4 TV GmbH & Co KG utilizează și așa numitele software Re-Targeting.
Prin această tehnologie, un utilizator poate fi abordat prin mesaje publicitare și pe paginile partenerilor PULS 4
TV GmbH & Co KG. Astfel, utilizatorul primește mesaje publicitare în funcție de interesele sale, depășind spectrul
de servicii al PULS 4 TV GmbH & Co KG. În acest scop se folosesc, de asemenea, tipurile de Cookie-uri amintite
mai sus (Session-Cookies și Cookie-uri temporare), cu care se înregistrează comportamentul utilizatorului. Nici
în acest caz nu se procedează la stocarea și retransmiterea datelor cu caracter personal. Partenerul PULS 4 TV
GmbH & Co KG nu primește date cu caracter personal ale utilizatorului. Mesajele publicitare sunt doar afișate pe
paginile partenerilor, fără ca datele (Cookie-uri, care înregistrează comportamentul utilizatorului) să fie corelate
cu datele cu caracter personal ale unei anumite persoane. Terța parte nu are posibilitatea de a corela
comportamentul utilizatorului cu respectiva persoană.
Pentru implementarea tehnică a acestei contestații se va seta în browser-ul dumneavoastră un Opt-Out Cookie.
Acest Cookie servește exclusiv atribuirii contestației dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că, din motive tehnice,
un Opt-Out Cookie poate fi folosit doar pentru browser-ul din care a fost setat inițial. Dacă ștergeți fișierele
Cookie sau utilizați un alt browser sau un alt terminal trebuie să selectați din nou Opt-Out.

3. Social Plugins
SC PLURIVALENT SRL utilizează pe www.plurivalent.ro și așa numite Social Plugins (în continuare butoane) ale
rețelelor sociale cum ar fi Facebook, Twitter și Google+. În cazul vizitării paginii noastre web, aceste butoane sunt
dezactivate, adică dumneavoastră nu transmiteți niciun fel de date respectivelor rețele sociale. Înainte de a putea utiliza
aceste butoane, trebuie să le activați în mod proactiv cu un clic. Butonul rămâne activ până la dezactivare sau până la
ștergerea fișierelor dumneavoastră Cookie.
După activare se creează o legătură directă cu serverul respectivei rețele sociale. Conținutul acestui buton este transmis
de către rețeaua socială direct browser-ului dumneavoastră, acesta integrând respectivul buton în pagină. După activarea
unui buton, respectiva rețea socială poate colecta deja date, indiferent dacă dumneavoastră interacționați cu respectivul
buton sau nu. Dacă sunteți conectat în rețele sociale, acestea pot aloca vizita dumneavoastră pe pagina web contului
dumneavoastră de utilizator. Vizitarea altor pagini web nu va putea fi alocată de rețeaua socială contului dumneavoastră
înainte ca dumneavoastră să activați și pe acele pagini respectivele butoane. În cazul în care sunteți membru al unei rețele
sociale și nu doriți ca acest lucru să fie înregistrat dacă vizitați pagina noastră web și să fie corelat cu datele
dumneavoastră salvate aferente respectivului cont de membru, trebuie să vă deconectați din respectiva rețea socială
înainte de activarea butoanelor. Nu putem influența cuprinsul datelor colectate de către rețelele sociale cu ajutorul
butoanelor lor. Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a
datelor de către respectivele rețele sociale, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile
de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția
datelor ale respectivelor rețele sociale.

Facebook
Pe paginile noastre web se utilizează plug-in-uri sociale de la Facebook. Utilizați în acest scop butonul Like. Este vorba de
o ofertă a companiei americane Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Dacă vizitați una din
paginile noastre web care conține un astfel de plug-in, acest fapt nu creează o legătură cu această companie. Acest lucru
se întâmplă doar dacă vă exprimați în mod explicit acordul, care vă este solicitat atunci când faceți clic pe un buton
corespunzător.
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Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către
Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea
spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze contului dumneavoastră de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre
web, trebuie să vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web. Puteți preveni complet încărcarea plugin-urilor Facebook folosind Add-Ons pentru browser-ul dumneavoastră, de exemplu, cu un „Facebook Blocker”

YouTube

Pe paginile noastre web se utilizează plug-in-uri sociale de la YouTube. În acest scop, utilizăm clipuri video integrate în
codurile paginii web. Este vorba de o ofertă a companiei americane Google Inc.
Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către
YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea
spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la
Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

4. Setările fișierelor dumneavoastră cookie

Puteți seta browser-ul dumneavoastră în așa fel încât fișierele Cookie să fie create doar cu acordul dumneavoastră sau să
fie în general refuzate. Vă rugăm însă să rețineți că fără fișiere Cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau
sunt doar în mod limitat utilizabile.
Aveți posibilitatea de a controla utilizarea de „Cookies” și de a o împiedica, în cazul în care vă configurați browser-ul după
cum urmează:

•

•
•

•

Internet Explorer, a se consulta în acest sens (https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies) Extras - Opțiuni de internet - card de înregistrare „Extins” - la
secțiunea Securitate bifați „Trimite solicitări de tip „Do Not Track” către paginile web vizitate cu Internet
Explorer „Do Not Track” – confirmați
Firefox, a se consulta în acest sens (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websitesentfernen) Meniu - Setări - Protecția datelor - la secțiunea Cronică bifați „Creați setările definite de utilizator” la secțiunea „Cookies” efectuați setările dorite – confirmați
Google
Chrome,
a
se
consulta
în
acest
sens
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de) Meniu - Setări Setări extinse - la secțiunea „Protecția datelor” faceți clic pe „Setări conținut” - la secțiunea „Cookies” bifați
rubricile dorite – confirmați
Safari, a se consulta în acest sens (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE) Safari - Setări Protecția datelor - la secțiunea „Cookies și datele paginii web” efectuați setările dorite – confirmați
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