Informatii despre cookies

Aceasta politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de SC ALMADIX PREST
SRL (cu sediul in Ramnicu Valcea, strada Știrbei Vodă nr. 34, avand cod de
identificare fiscala RO22672720, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J38/1093/2007

Ce este un cookie?
Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi
stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe
care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către
un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu
conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe
hard driverul utilizatorului).
De asemenea, putem folosi „web beacons” (cunoscute și sub numele de „clear gifs” sau
„pixel tags”) sau tehnologii similare pe site-ul nostru pentru a ne permite să știm
dacă ați vizitat o pagină web sau ați primit un mesaj. Un „web beacon” este în mod
obișnuit o imagine transparentă (deși poate fi și o imagine vizibilă), localizată pe o
pagină web și

ne ajută să măsurăm succesul campaniilor de marketing și îmbunătățiți

performanța site-ului nostru. De asemenea, acestea ne pot permite să vă raportăm
vizualizarea unei pagini web către alte organizații. În multe cazuri, „web beacons” se

bazează pe cookie-uri pentru a funcționa corect, astfel că blocarea cookie-urilor va
afecta funcționarea lor.

La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea
conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile
asigura utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şisusţin eforturile VOCEA
VÂLCII pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferinţele în
materie de confidenţialitate online, publicitate relevantă. De asemenea, sunt
utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem
cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea
structurii şiconţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Cum folosește site-ul nostru cookie-urile?
Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele per sesiune sunt fişiere
temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau
închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Cele fixe rămân pe terminalul utilizatorului
pe o perioada definită de parametrii Cookie-ului sau până sunt şterse manual de
utilizator.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi
funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim
partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la
modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații
oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Contin cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi
utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de
internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie- urilor pot fi colectate
doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste date sunt
criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Cookie-uri interne
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

Cookie-uri esențiale. Necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie
esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a
conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului.
Cookie-uri de măsurare a traficului. Ne permite să recunoaștem și să numărăm numărul de
vizitatori și să vedem cum se deplasează vizitatorii în site când îl folosesc. Acest lucru ne
ajută să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul.
Cookie-uri de funcționalitate. Este folosit pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la
Site. Acest lucru ne permite să personalizăm conținutul nostru pentru dvs., să vă salutăm după
nume și să vă amintim preferințele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).
Cookie de targetare și publicitate. Înregistreaza vizita despre site, paginile pe care leați vizitat și link-urile pe care ati dat click. Vom folosi aceste informații pentru a face
site-ul și mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, exista posibilitatea de a
împărtăși aceste informații unor terțe părți, tot in scopul de a face site-ul mai relevant
pentru dvs. De exemplu, pe baza acestor tip de cookies pot fi identificate produsele si
serviciile agreate de catre un utilizator, aceste informatii servind ulterior la transmiterea
de mesaje publicitare adecvate catre respectivul utilizator.

Third-party (terță-parte) cookies
Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil să folosim și alte cookie-uri terță parte
(third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului și pentru a
îmbunătăți eforturile de marketing.
Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies. Urmaresc comportamentul pe site și
ilconecteaza de alte valori care să permită o mai bună înțelegere a obiceiurilor de
utilizare.
Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie. Permit urmărirea în timp real a
conversiei utilizatorilor dindiverse canale de marketing pentru a evalua eficiența
acestora.
Cookie-uri pentru parteneri. Ofera partenerilor noștri metrici de conversie pentru ași putea optimiza eforturile de marketing plătite.
Mai jos, puteți găsi mai mai multe detalii despre cum folosim aceste servicii pe siteurl nostru și despre cum le puteți dezactiva. Societatea SC ALMADIX PREST SRL nu îşi
asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor
internet partenere.

Plugin-uri de reţele sociale
Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale
(de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră
de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin
un plugin de reţea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul
operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul

accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul Dvs. şi va fi integrat
de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul reţelei
sociale primeşte informaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul
vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă
la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În
cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă
operatorului de reţea socială şi este salvată acolo. Dacă doriţi să împiedicaţi
colectarea datelor Dvs. de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii
noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul
operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.
Informaţii privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea
ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiaţi, precum şi posibilităţile de
setare puteţi găsi în precizările operatorului de reţea socială referitoare la
protecţia datelor, care nu au legătură cu această declaraţie cu privire la protecţia
datelor. În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la
adresa https://www.facebook.com/policies/cookies
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate
online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele
dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Cookies de performanta
Cookie key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

_ga

.voceavalcii.ro

/

First-party

2 years

This cookie name is asssociated with Google Universal
Analytics – which is a significant update to Google’s more
commonly used analytics service. This cookie is used to
distinguish unique users by assigning a randomly generated
number as a client identifier. It is included in each page
request in a site and used to calculate visitor, session and
campaign data for the sites analytics reports. By default it
is set to expire after 2 years, although this is customisable
by website owners.

_gid

.voceavalcii.ro

/

First-party

1 day

This cookie name is asssociated with Google Universal
Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring
2017 no information is available from Google. It appears to
store and update a unique value for each page visited.

_gat

.voceavalcii.ro

/

First-party

51 seconds

This cookie name is associated with Google Universal
Analytics, according to documentation it is used to throttle
the request rate – limiting the collection of data on high
traffic sites. It expires after 10 minutes.

Cookies de marketing
Cookie
key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

__gads

.voceavalcii.ro

/

First-party

2 years

This cookie is associated with the DoubleClick for
Publishers service from Google. Its purpose is to do with
the showing of adverts on the site, for which the owner may
earn some revenue.

Cookies de functionalitate

Cookie
key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

muidn

.mgid.com

/

Third-party

18 years

Used widely by Microsoft as a unique user ID. The
cookie enables user tracking by synchronising the ID
across many Microsoft domains.

muidn

www.voceavalcii.ro

/

First-party

18 years

Used widely by Microsoft as a unique user ID. The
cookie enables user tracking by synchronising the ID
across many Microsoft domains.

muidn

c.siteswithcontent.com

/

Third-party

18 years

Used widely by Microsoft as a unique user ID. The
cookie enables user tracking by synchronising the ID
across many Microsoft domains.

Neclasificate
Cookie key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

08cbee69de1347231ee7913c03e36a9e

voceavalcii.ro

/

First-party

Session

08cbee69de1347231ee7913c03e36a9e

www.voceavalcii.ro

/

First-party

Session

trafic_ranking

.trafic.ro

/

Third-party

17 years

trafic_h_dev

.voceavalcii.ro

/

First-party

18 years

trafic_v_dev

.voceavalcii.ro

/

First-party

29 minutes

Description

Lista de mai sus poate fi modificată. Pentru informații sau solicitări în baza
dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului
(Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail voceavalcii@yahoo.com

Care sunt opțiunile dvs. privind cookie-urile
În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea
Cookie-urilor pe terminal în mod implicit.
Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor
să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când
Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informaţii detaliate despre
posibilităţileşi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de
setări a aplicaţiei (browser-ului web).
Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii
web.
In acest sens Cookie-urile Esentiale (fara de care site-ul nostru nu mai poate
functiona corect) nu pot fi editate.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele
dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip
cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De
obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în
meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe

care îl

utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. 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 în Internet Explorer – Internet Explorer;
Setări cookie în Firefox – Firefox;
Setări cookie în Chrome – Chrome;
Setări cookie în Safari – Safari;
Setări cookie în Edge – Edge;
Setări cookie în Opera – Opera.
Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să
vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține
informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.
Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă
puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de email voceavalcii@yahoo.com

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionarii eficiente a Internetului,
ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată
preferinţelorşi intereselor fiecărui utilizator.
Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de
folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate
online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţeleşi interesele
dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookieurilor:
Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi
servicii.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor.
Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul peInternet (opţiuni
family mode, funcţii de safe search).
Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei
reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevanţă pentru utilizator.
Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui
anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum
un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte
website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a
îmbunătăţi site-urile în beneficiul utilizatorilor.
Întrebari, Sugestii și Reclamații?
Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau
la pagina noastră de internet? Nicio problema, vă ajutăm cu placere.
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