Politica referitoare la Cookie-uri
Utilizarea de cookie-uri de către CGS (Computer Generated
Solutions Romania SRL) prin site-ul web romania.cgsinc.com
Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt plasate în dispozitivul dumneavoastră
mobil sau în calculatorul dumneavoastră de site-uri web pe care le vizitați. Acestea sunt larg
utilizate pentru a face site-urile web să funcționeze sau să funcționeze mai eficient, precum și
pentru a furniza informații deținătorilor site-ului. Cookie-urile „directe” sunt plasate de domenii
pe care le vizitați în acel moment. Cookie-urile „terță parte” sunt plasate de alte domenii decât
cele ale site-urilor web pe care le vizitați. Cookie-urile nu pot accesa, citi sau modifica oricare
alte date într-un calculator. Prin setările browser-ului dumneavoastră, puteți administra setările
dumneavoastră referitoare la cookie-uri. CGS utilizează cookie-uri în scopuri publicitare și
analitice, cum ar fi pentru a identifica vizitatorii recurenți și pentru a le furniza conținut
particularizat.
Pentru colectarea datelor în mod automat, CGS utilizează pixeli de urmărire, semnalizatoare
web (web beacons) și cookie-uri pentru colectarea informațiilor. CGS poate utiliza aceste
tehnologii în mod individual sau combinat.
Pixelii de urmărire sunt imagini grafice javascript de mici dimensiuni utilizate pentru a urmări un
utilizator, de regulă în scopuri publicitare sau analitice.
Semnalizatoarele web (web beacons - cunoscute și ca taguri internet, taguri pixel sau GIF-uri cu
fundal transparent) sunt imagini pixelate transparente care sunt utilizate în colectarea informațiilor
privind utilizarea site-ului web, răspuns prin e-mail și urmărire. Acestea sunt adeseori utilizate
sinonim cu pixeli de urmărire, includ javascript (sau alte limbaje de programare) care să permită
schimbul de date între sisteme, de regulă prin utilizarea API (Interfețe de Programare a Aplicațiilor).
Anumite pagini din site-urile noastre web pot conține semnalizatoare web. Acestea permit terților
să obțină informații cum ar fi adresa IP a calculatorului care a descărcat pagina pe care apare
semnalizatorul, URL-ul paginii pe care apare semnalizatorul, momentul la care pagina care conține
semnalizatorul a fost vizualizată, tipul de browser utilizat pentru a vizualiza pagina și informațiile în
cookie-urile plasate de terța parte.
Asemenea cookie-urilor, tehnologia de stocare locală permite site-urilor web să stocheze informații
într-un calculator sau un dispozitiv mobil. Stocarea locală persistă de regulă și, spre deosebire de
cookie-uri, datele incluse în stocarea locală nu sunt transferate în mod automat pe internet de
fiecare dată când site-ul web care a stocat datele este vizitat.
ID-ul de publicitate pe dispozitiv mobil este un identificator unic (ID) plasat de sistemul de operare
în dispozitivul dumneavoastră mobil. Acest ID este schimbat cu aplicațiile pe care le instalați pe
dispozitivul dumneavoastră și poate să conțină reclame. Majoritatea dispozitivelor permit
aplicațiilor să acceseze ID-ul de Publicitate pe Mobil în mod automat. Cu toate acestea, puteți

modifica setările dispozitivului dumneavoastră pentru a împiedica dispozitivul dumneavoastră să
schimbe acest ID cu aplicațiile. Verificați secțiunea ”Ajutor” a sistemelor dumneavoastră de operare
pentru a afla mai multe despre gestionarea ID-urilor de Publicitate pe Mobil. În sistemele Android,
înseamnă ID-ul Publicitar Android, iar în dispozitivele iOS înseamnă ID-ul Publicitar (IDFA).
Facem referire la cookie-uri, semnalizatoare web, stocare locală și ID de publicitate pe dispozitiv
mobil în mod colectiv drept „cookie-uri și tehnologiile similare”.
Majoritatea cookie-urilor sunt incluse în una sau mai multe dintre următoarele categorii:
1. Strict necesare: Aceste tipuri de cookie-uri sunt esențiale pentru a furniza serviciile solicitate în
mod specific de vizitatorii site-ului web. Fără acestea, site-urile web nu pot funcționa sau furniza
serviciile solicitate.

2. Performanță: Aceste cookie-uri colectează informații privind modul în care vizitatorii utilizează un
site web, cum ar fi care pagini sunt mai populare, care metodă de a realiza legătura între pagini este
mai eficientă și dacă utilizatorii se confruntă cu mesaje de eroare pe paginile web. Aceste cookie-uri
ne permit să asigurăm o experiență de înaltă calitate pentru utilizatori, precum și să măsurăm
publicul pe paginile Site-ului Web. Informațiile colectate de aceste cookie-uri nu identifică
utilizatorii. Acestea sunt menite să contribuie la îmbunătățirea modului în care site-ul web
funcționează.
3. Funcționalitate: Aceste cookie-uri reamintesc alegerile pe care le faceți pentru a vă îmbunătăți
experiența.
4. Cookie-uri de direcționare și publicitare: Aceste cookie-uri colectează informații privind
obiceiurile dumneavoastră de navigare pentru a face publicitatea mai relevantă pentru
dumneavoastră și pentru interesele dumneavoastră. Acestea sunt utilizate și pentru a limita
numărul de dăți în care vedeți o reclamă, precum și pentru a contribui la măsurarea eficienței
unor campanii publicitare. De asemenea, pot fi plasate de site-uri web terțe de media socială
pentru a permite interacțiunea cu dumneavoastră (de exemplu atunci când asigurăm butoane
Facebook Like și Share); acestea colectează date privind interesele utilizatorilor și sunt utilizate
de servicii terțe de media socială pentru a prezenta publicitate direcționată utilizatorilor săi
atunci când se loghează la serviciile sale.

Tabelul de mai jos explică cookie-urile pe care le utilizăm și motivul pentru aceasta.

Categorie

Necesare

Cookie

__cfduid

Scop

Used by the
content network,
Cloudflare, to

Perioada de
stocare
1 an

Alte detalii

Furnizor: cgsinc.ro

identify trusted
web traffic.
Necesare

CookieConsent

Stores the user's
cookie consent
state for the
current domain

1 an

Profilare
publicitate

fr

Used by Facebook 3 luni
to deliver a series
of advertisement
products such as
real time bidding
from third party
advertisers.

Profilare
publicitate

impression.php/# Used by Facebook Sesiune
to register
impressions on
pages with the
Facebook login
button.

Furnizor:
facebook.com

Profilare
publicitate

NID

Registers a unique 6 luni
ID that identifies a
returning user's
device. The ID is
used for targeted
ads.

Furnizor:
google.com

Profilare
publicitate

collect

Used to send data Sesiune
to Google
Analytics about
the visitor's
device and
behaviour. Tracks
the visitor across
devices and
marketing
channels.

Furnizor: googleanalytics.com

Profilare

_omappvp

Used by the lead

Furnizor:

11 ani

Furnizor:
romania.cgsinc.ro

Furnizor:
facebook.com

publicitate

generation
platform
OptinMonster to
determine if the
visitor is returning
and has visited
the website
before.

romania.cgsinc.ro

Profilare
publicitate

_omappvs

Used by the lead
generation
platform
OptinMonster to
determine if the
visitor is visiting
the website for
the first time.

Sesiune

Furnizor:
romania.cgsinc.ro

Profilare
publicitate

om-sessionpageviews

Used by the lead Sesiune
generation
platform
OptinMonster to
count the number
of pages viewed
by the visitor.

Furnizor:
romania.cgsinc.ro

Profilare
publicitate

om-session-start

Used by the lead
generation
platform
OptinMonster to
register the
amount of time
the visitor has
spend on the
website.

Sesiune

Furnizor:
romania.cgsinc.ro

Profilare
publicitate

tr

Folosit de
Facebook Pixel

sesiune

Furnizor:
facebook.com

Statistici

_ga

Registers a unique 2 ani
ID that is used to
generate

Furnizor:
cgsinc.com

statistical data on
how the visitor
uses the website.
Statistici

_gat

Used by Google
Analytics to
throttle request
rate

Sesiune

Furnizor:
cgsinc.com

Statistici

_gid

Registers a unique Sesiune
ID that is used to
generate
statistical data on
how the visitor
uses the website.

Furnizor:
cgsinc.com

Cum îmi schimb setările referitoare la cookie-uri?
Vă puteți modifica setările privind protecția datelor în browser-ul dumneavoastră pentru a
bloca toate cookie-urile; cu toate acestea, acest lucru poate afecta experiența
dumneavoastră de navigare întrucât multe site-uri web pot să nu funcționeze
corespunzător. Browser-ul dumneavoastră vă poate permite să ștergeți toate cookie-urile la
închiderea browser-ului. Cu toate acestea, această opțiune rezultă în ștergerea cookie-urilor
persistente care pot stoca preferințele și setările dumneavoastră personalizate pe site-urile
web vizitate în mod regulat. Totuși, este posibil să păstrați cookie-urile dorite întrucât
browser-ul dumneavoastră vă poate permite să indicați ce site-uri web pot să utilizeze
cookie-uri mereu sau niciodată.
Mai multe detalii privind modalitatea de ștergere a cookie-urilor sau modalitatea de
gestionare a cookie-urilor în browsere internet diferite pot fi găsite accesând linkurile de
mai jos:
Setări cookie în Internet Explorer
Setări cookie în Firefox
Setări cookie în Chrome
Setări cookie în Safari web și iOS.

Pentru a opta pentru renunțarea la urmărirea de către Google Analytics vizitați
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
IAB a indicat următorul site web unde pot fi găsite informații specifice privind protecția
datelor în materie de publicitate pe internet: http://www.youronlinechoices.com/ro/
Informații complete privind modul în care organizațiile utilizează cookie-uri sunt disponibile
la: www.allaboutcookies.org

