Politică de cookie

Informații despre cookie-uri
Site-ul loco-profile.ro utilizează cookie-uri.
Site-ul loco-profile.ro este operat de Professional Art Media SRL, înregistrată la Registrul
Comerțului, cu nr. J1/231/2011, CUI 28278962

Ce este un cookie?
Un „ Internet cookie” (termen cunoscut si ca “cookie HTTP” sau “modul cookie” sau pur si
simplu „cookie”) este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și
apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server.
Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului
utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului
de „coș de cumpărături”.
Potrivit ro.wikipedia.org, cookie-urile sunt folosite de serverele web pentru a putea diferenția
utilizatorii și pentru a putea reacționa în funcție de acțiunile acestora în cadrul unei sesiuni
formate din mai multe tranzacții separate. Ele au fost inventate pentru a se putea implementa un
coș de cumpărături virtual: de obicei, utilizatorul mai întâi se autentifică (login), apoi navighează
pe site, adaugă sau elimină în voie obiecte din coș, apoi afișează conținutul coșului, cere
calcularea prețului final, se hotărăște să comande (ori totuși renunță), iar la sfârșit închide
sesiunea (logout).
Unele site-uri folosesc cookie-urile și pentru a permite utilizatorilor să modifice felul în care
afișează paginile de web, în funcție de preferințele personale, care sunt reținute și între sesiuni.
Se pot modifica și reține în acest fel atât aspecte legate de funcționalitatea cât și de afișarea
grafică a paginilor. De exemplu, Wikipedia permite utilizatorilor înregistrați să modifice aspectul
paginilor, iar în Google, chiar și utilizatorii neînregistrați pot de exemplu alege câte rezultate să
fie afișate într-o pagină.
Cookie-urile se folosesc și pentru a urmări activitatea unui utilizator pe un site, sau chiar pe mai
multe site-uri, în cazul cookie-urilor „third party” sau a așa-numiților „web bugs”. Urmărirea în
cadrul unui site este făcută în scopul obținerii unor statistici de folosire. În special companiile de
publicitate urmăresc activitatea utilizatorilor în cadrul mai multor situri pentru a afla mai exact

interesele lor, putând astfel să decidă care anume reclame să trimită la un anumit moment unui
anumit utilizator.
Puteți afla mai multe detalii despre cookie-uri pe https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie și
pe http://www.allaboutcookies.org/.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele Dumneavoastră
și să configurați browserul Dumneavoastră web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți
să utilizați setările privind preferințele din browser-ul Dumneavoastră 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 site-ul nostru.

Cum puteţi controla fişierele de tip cookie?
Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop,
puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dvs. web
sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile
specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. In orice situaţie, pot apărea
probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip
cookie.
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-ul nostru. 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.

Fișierele de tip cookie utilizate pe website
În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de
obicei, clasificate în următoarele categorii:






Cookie-uri de performanta a site-ului
Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
Cookie-uri pentru geotargetting
Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri de performanta
Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de
setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Exemple:



setarile volumului pentru video player
viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte
genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest
site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera
unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat
timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica
persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de
asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea
fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate
precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet
anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina
noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.
Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul
acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si
pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte
parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante,
daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt
anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De
asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le,
astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita
site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre
aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost
expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la
aceeasi reclama.
Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest
site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi
folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe
acest site.
Alte cookie-uri ale tertelor parti
Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei
aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate
accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.
De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site,
acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Fisierele de tip cookie plasate de terti
Acestea sunt folosite pentru a monitoriza traficul pe website-ul nostru si pentru a personaliza
reclamele care va sunt afisate.
Google Analytics
Website-ul noastre utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de
Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website să
analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fișierele de tip
cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi
transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite.
Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a Website-ului,
elaborând rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și
furnizând alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului. De
asemenea, 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 dvs. IP cu alte date deținute de Google.
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).

Alte fișiere de tip cookie analitice și privind performanța
În mod similar și în aceleași scopuri (analiză și monitorizarea traficului), Website-ul nostru
utilizează fișiere de tip cookie plasate de Cxsense pentru a colecta date privind interacțiunea dvs.
cu site-ul web și comportamentul dvs. de navigare pe Website (inclusiv ID-ul fișierului de tip
cookie, adresa IP și tipul de dispozitiv utilizat pentru a accesa Website-ul). Totuși, primim doar
date agregate privind utilizatorii Website-ului, fără nicio posibilitate de a vă identifica.
Informații detaliate privind prelucrarea efectuată
la https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy;

de

Cxsense

pot

fi
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Puteți împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie aici: https://www.pnlalba.ro/permisiunisati/
Google Adsense
Website-ul nostru folosește Google AdSense care este o aplicație de publicitate de la Google.
Proprietarii de site-uri se pot înscrie în program și pot afișa reclame de tip text, imagine sau
video pe site-urile personale. Google AdSense plaseaza cookie-uri pentru a personaliza reclamele
care îți sunt afișate.
Pentru mai multe informații privind confidențialitatea acestor date, citiți politica de
confidențialitate a Google AdSense.
Pentru
a
împiedica
acest
lucru,
îți
poți
modifica
preferințele
aici: https://adssettings.google.com/ Menționăm faptul că blocarea cookie-urilor de la AdSense
nu înseamnă că nu se mai afișează reclame, ci doar că nu vor mai fi personalizate în funcție de
preferințele dumneavoastră.
Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale
Pe Website-ul nostru, terţe părţi care furnizează aplicaţii prin intermediul acestuia pot plasa
propriile lor fişiere de tip cookie în vederea monitorizării performanţei aplicaţiilor lor sau pentru
a-şi personaliza aceste aplicaţii pentru dvs. De exemplu, atunci când distribuiţi un articol
utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (e.g., Facebook or Twitter) disponibil
pe Website, platforma reţelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru.
Pe unele Website-uri poate de asemenea să existe conţinut integrat („embedded”), de exemplu
conţinut video al unor terţe părţi precum YouTube, şi, în acest caz, aceşti terţi pot să-şi plaseze la
rândul lor propriile fişiere de tip cookie.
Asemenea fişiere de tip cookie nu pot fi accesate de noi.

Comentariile și formularele de înregistrare de pe site
La postarea comentariilor sau la transmiderea formularului de contact pe site-ul loco-profile.ro se
înregistrează numele de utilizator și adresa de e-mail a celui care a postat, data, ora la care a fost
postat comentariul și adresa de ip.
loco-profile.ro nu a înstrăinat și nu va înstrăina către terți aceste date. Fac excepție situațiile în
care suntem obligați prin lege să punem la dispoziția autorităților statului aceste date. Dacă doriți
ștergerea tuturor datelor colectate de andreeaberkhout.com despre Dumneavoastră, trimiteți un
mail la adresa locoprofiles@yahoo.com și ne vom ocupa de acest lucru.

