POLITICA DE COOKIE
www.tiriaccollection.ro
Site-ul nostru utilizează module cookie pentru a face diferența între utilizatorii care îl accesează.
Un cookie este o arhivă alfa-numerică mică stocată pe hard disk sau în browser-ul unui computer,
tabletă, smartphone sau dispozitiv similar când se navighează pe internet.
Cookie-urile ne permit să oferim informații relevante despre produsele și serviciile noastre și să vă
oferim o experiență mai prietenoasa, adaptata preferintelor si intereselor dvs. atunci când navigați
pe site-ul nostru.
Refuzareasaudezactivarea cookie-urilorpoate face unele site-ulimposibilsauextrem de dificil de
folosit.Totodata, refuzareasaudezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu vetimaiprimipublicitate
online – ci doar ca aceasta nu vamaiputea tine cont de preferintelesiintereseledvs,
evidentiateprincomportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintariimportante ale cookieurilor (care nu
necesitaautentificareaunuiutilizatorprinintermediulunuicont):
o
o
o
o
o
o

Continutsiserviciiadaptatepreferintelorutilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti,
serviciipublicesiguvernamentale, site-uri de entertainment siservicii de travel.
Oferteadaptatepeintereseleutilizatorilor – retinereaparolelor, preferintele de limba(
Ex:afisarearezultatelorcautarilor in limba Romana).
Retinereafiltrelor de protectie a copiilorprivindcontinutulpe Internet (optiuni family mode, functii de
safe search).
Limitareafrecventei de difuzare a reclamelor – limitareanumarului de afisari a
uneireclamepentruunanumitutilizatorpe un site.
Furnizarea de publicitatemairelevantapentruutilizator.
Masurarea, optimizaresicaracteristicile de analytics – cum ar fi confirmareaunuianumitnivel de
traficpeun website, ce tip de continutestevizualizatsimodul cum un utilizatorajungepe un website (ex
prinmotoare de cautare, direct, din alte website-urietc). Websiteurilederuleazaacesteanalizeautilizariilorpentru a imbunatati site-urile in beneficiuluserilor.

Majoritatea cookie-urilor pe care noi le folosim sunt de tip analitic, care numără utilizatorii, ne ajută
să înțelegem cum se navighează pe site-ul nostru și ajută la îmbunătățirea modului în care
funcționează site-ul, de exemplu, făcând rezultatele să fie mai exacte în cazul căutărilor.
Site-ulnostrufoloseste cookie-uri Google Analytics pentru a colectainformatiidespremodul in care
vizitatoriiutilizeazaacest site sipentru a detectaposibileprobleme de navigare. Google Analytics
stocheazainformatiidesprepaginilevizitate, durata de navigarepe site, modalitateaprin care a
fostaccesat site-ulprecumsisectiunileaccesate din cadrulpaginilor. Nu
suntstocateinformatiipersonale, alteledecat IP-urigenerale, prinurmare, acesteinformatii nu pot fi
folsitepentruidentificareautilizatorului.
Site-ulfoloseste Google Analytics pentru a puteaurmaridaca siteulintrunestecerinteleutilizatorilorsipentru a prioritizaimbunatatireaproceselorderulate. Google
oferamaimulteinformatiidespre cookie-uri in pagina de politica a confidentialitatiisipolitica cookieurilor.

Dacadoritisaaflatimaimulteinformatii cu privire la modul in care Google folosestesicolecteazaaceste
date, accesati link-ul websiteulwww.google.com.

De asemenea, utilizăm anumite module cookie în scopuri de publicitate, astfel încât să putem
gestiona mai eficient prezentarea produselor noastre pe alte platforme unde utilizatorii pot solicita
servicii, cum ar fi Facebook.
Niciunul dintre cookie-urile noastre nu stochează informații personalede tipul numelui sau adresei
dvs. postale. Vă rugăm să rețineți că restricționarea cookie-urilor poate avea un impact asupra unor
funcționalități ale site-ului web Car Gallery SRL – www.tiriaccollection.ro
Ce fel de Cookie-uri folosim?
În funcție de tipul de organizație care le administrează:
 Cookie-urile proprietare Car Gallery SRL: instalate de site-ul nostru propriu.
 Cookie-urile de la terțe părți: instalate de site-uri web care nu fac parte din site-ul
www.tiriaccollection.rovizitat.
De exemplu, în cazul în care includem conținut de pe YouTube pe propriul site web sau pe butoanele
pe care utilizatorii le pot utiliza pentru a partaja conținut în rețelele sociale, un utilizator care
accesează un astfel de conținut de pe site-ul propriu poate avea cookie-uri adăugate de la aceste
terțe părți.
Car Gallery SRLnu controlează aceste cookie-uri terță parte și, prin urmare, utilizatorul trebuie să
revadă politicile cookie-urilor acestor site-uri web pentru informații suplimentare.
În funcție de perioada de timp, aceștia rămân activi în sistemul utilizatorului:
Cookie-uri pentru sesiuni: colectatează și stochează date numai în timp ce utilizatorul vizitează
site-ul web.
 Cookie-urile persistente: rămân stocate pe un computer și pot fi accesate și gestionate de
organizația responsabilă de modulul cookie pentru o anumită perioadă de timp sau până când
utilizatorul îl șterge.


În funcție de scopul pentru care datele sunt colectate prin cookie-uri:
Cookie-uri tehnice: permit utilizatorului să utilizeze diferite opțiuni pe care le facilitează: de
exemplu, controlul traficului și comunicării datelor, identificarea unei sesiuni, accesarea zonelor
restricționate, efectuarea unei achiziții, solicitarea unui abonament sau participarea la un
eveniment etc.
 Cookie-urile de personalizare: permit utilizatorului să acceseze servicii cu anumite caracteristici
personalizate, cum ar fi limba, tipul de browser, configurația pentru regiunea din care utilizatorul
accesează serviciile etc.
 Cookie-uri analitice: permit managerilor de site-uri web să urmărească și să analizeze
comportamentul utilizatorilor pe un site web astfel încât aceștia să poată îmbunătăți informația
prin analiza datelor privind utilizarea site-ului de către utilizatorii serviciilor sale.
 Cookie-uri de publicitate: permit gestionarea spațiilor publicitare pe care editorul web le-a inclus
pe un site web unde sunt oferite servicii, pe baza unor criterii cum ar fi tipul de conținut sau
frecvența cu care este afișat conținutul.


Cookieurile nu suntvirusi.Elefolosescformate tip plain text. Nu suntalcatuite din bucati de cod asa ca
nu pot fi executatenici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplicasau replica
pealteretelepentru a se rulasau replica din nou. Deoarece nu pot indepliniacestefunctii, nu pot fi
considerate virusi.

Dezactivareasirefuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri(printre care si al nostru)
impracticabilesaudificil de vizitatsifolosit. De asemenea, refuzul de aaccepta cookie-uri nu inseamna
ca nu vetimaiprimi/vedeapublicitate online.
Este posibilasetarea din browser pentru ca aceste cookie-urisa nu mai fie acceptatesaupoti seta
browserulsaaccepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu estiinregistatfolosind
cookie-urile, nu veiputealasacomentarii.
Toatebrowserelemoderneoferaposibilitatea de a schimbasetarile cookie-urilor. Acestesetari se
gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

