Politica privind cookie-urile
Site-ul www.premiiradler.ro apartine companiei HEINEKEN ROMANIA SA, persoana juridică
română, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Str. Tipografilor Nr. 11-15, Aripa A2-L, Etaj
4, înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. de ordine J40/12235/2002 având
cod de înregistrare fiscală RO 13240781 („HEINEKEN”). Acest site utilizează cookie-uri
pentru a vă oferi o experiență online mai bună. Pentru a utiliza pe deplin site-ul web al
HEINEKEN, computerul, tableta sau telefonul dvs. mobil trebuie să acceptați module cookie.
Considerăm că este important să știi ce cookie-uri utilizează site-ul nostru web și în ce
scopuri.
Cookie-urile sunt foarte utile și îndeplinesc diferite funcții ce fac ca navigarea ta pe site să fie
una ușoară și plăcută. Ai putea spune că sunt ca niște „amintiri” ale site-ului despre tine,
ajutându-l să își amintească cum ai navigat pe paginile sale și alegerile pe care le-ai făcut pe
parcurs.
Poți naviga mai ușor și mai rapid pe un site care își amintește de tine, decât pe unul care nu
te recunoaște. De aceea, majoritatea site-urilor pe care le știi și îți plac folosesc cookie-uri.
Cookie-urile noastre sunt folosite pentru următoarele scopuri:
funcționarea site-ului
analiza comportamentului vizitatorilor site-ului
cookie-uri de la terți
Ce este într-un cookie?
Un cookie este un fragment simplu de informație sub forma unui fișier text foarte mic.
Fiecare cookie în parte este unic și este compus din numele site-ului care l-a creat și un șir
unic de cifre și litere.
Majoritatea site-urilor plasează cookie-uri pe hard disk-ul dispozitivului tău (calculator,
telefon mobil sau tabletă) când navighezi prin ele. Ele fac asta prin browserul tău – de
exemplu Google Chrome, Internet Explorer, Safari sau Firefox. Un cookie poate fi citit și
recuperat doar de site-ul care l-a creat; site-urile nu pot niciodată să facă schimb de
informații între ele prin cookie-uri.
Unele cookie-uri sunt valabile doar pe durata vizitei tale. Aceste „cookie-uri de sesiune”
dispar din calculatorul sau dispozitivul tău mobil după ce ai închis browserul. Alte cookie-uri
rămân în calculatorul sau dispozitivul tău mobil după ce ai închis browserul și mai sunt
valabile pentru o anumită perioadă de timp specificată. Aceste „cookie-uri persistente” sunt
activate de fiecare dată când vizitezi site-ul care le-a generat.
Ce NU este într-un cookie?

Cookie-urile (ca elemente de sine stătătoare) NU conțin:
Informații personale – nu poți fi identificat personal doar pe baza unui cookie.
Cod de program – spre deosebire de un virus informatic, un cookie nu este compus
din cod, asta însemnând că nu este capabil să strice dispozitivul tău.
HEINEKEN poate folosi tehnici similare, cum ar fi pixeli, semnalizatoare web și amprente ale
dispozitivului. Din motive de coerență, toate aceste tehnici combinate vor fi denumite în
continuare „cookie-uri”.
Cookie-urile pot fi folosite în diferite scopuri. În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura
funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără module cookie, poate fi dificil ca siteul web să reţină că te-ai conectat. Acestea sunt denumite cookie-uri necesare, şi sunt active
în mod automat, nefiind condiţionate de acordul vizitatorului. Am inclus aici şi cookie-urile
care ne măsoară audienţa pe site (fără însă a include componenta demografică ori de
segmentare a audienţei), întrucât fără măsurarea traficului site-ul nostru nu poate fi
profitabil, iar regulile de protecţie a vieţii private nu sunt intenţionate a bloca afişarea
publicităţii.
Cookie-urile de analiză colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o
pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a
paginilor este cea mai eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de
internet. Aceste cookie-uri ne permit să oferim utilizatorilor o experiență de utilizare de
înaltă calitate şi au rolul de a contribui la îmbunătățirea modului în care funcționează pagina
noastră de internet, precum şi la segmentarea demografică a audienţei, care mai departe
este folosită în personalizarea publicităţii dacă acest scop este permis.
Nu în ultimul rînd, atunci când integrăm în site plugin-uri ale reţelelor de socializare, acestea
plasează cookie-uri social media pentru a-ţi da posibilitatea să te loghezi sau sa partajezi
informații din site folosind un serviciu terţ (de ex. Facebook sau Google), precum şi pentru aţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui o pagină sau un produs pe serviciul de
socializare preferat.
COOKIE-URI UTILIZATE DE SITE-UL PREMIIRADLER.RO
COOKIE-urile NECESARE
Cookie-urile necesare sunt esențiale și te ajută să navighezi pe Site-ul web. Facilitează
utilizarea Site-ului web de către vizitatori. Aceste cookie-uri ne asigură pe noi ca toti
vizitatorii site-ului nostru au varsta legala pentru a putea avea acces la informatiile din site.
Intra in categoria cookie-urilor necesare si cookie-urile de securitate si alte funcționalități de
bază.
COOKIE-urile DE PERFORMANȚĂ
Acestea colectează informații despre cum utilizează vizitatorii un site web, de exemplu, care
pagini sunt cele mai vizitate. In general aceste cookie-uri nu colectează informații care
identifică vizitatorii. Toate informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează sunt agregate

și, prin urmare, anonime. ele fiind folosite doar pentru a îmbunătăți modul în care
un site web funcționează.
Aceasta înseamnă că putem afla ce funcționează și ce nu, ne permite să îmbunătățim
continuu Site-ul web și să măsuram cât de eficiente sunt publicitatea și comunicarea
noastră.
Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc.
(„Google”). Google Analytics foloseste cookies pentru ne ajuta sa analizam constant modul
in care utilizatorii utilizeaza site-ul nostru. Informatiile generate de cookie despre utilizarea
site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise si stocate de Google pe serverele din
Statele Unite. Google va utiliza aceste informatii in scopul evaluarii utilizarii site-ului web, al
compilarii rapoartelor privind activitatile site-ului web pentru operatorii de site si in
furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului web si de utilizarea internetului.
Google poate, de asemenea, sa transfere aceste informatii unor terte parti, in cazul in care
acest lucru este cerut prin lege sau in cazul in care aceste terte parti proceseaza informatiile
in numele Google. Google nu va asocia adresa IP cu alte date detinute de Google. Puteti
refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setarilor corespunzatoare din browserul dvs
sau prin nebifarea acestora in pop-ul nostru.
În plus, puteți preveni colectarea și utilizarea de către Google a datelor (cookie-uri și adresa
IP) prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro. Puteți dezactiva utilizarea Google
Analytics utilizând link-ul dezactivare Google Analytics. Acest link creează un cookie de tip
opt-out, care împiedică prelucrarea ulterioară a datelor. Pentru mai multe informații despre
cookie-urile Google Analytics, consultați paginile de ajutor Google și Politica de
confidențialitate:
Paginile Politica de confidențialitate a Google și Ajutor Google Analytics.]
De asemenea utilizam serviciile Google Maps care integrează hărțile de la furnizorul de
servicii „Google Maps” de la Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, SUA („Google”). Datele prelucrate de Google pot include adresa IP și locația dvs.,
care pot fi procesate în Statele Unite. Cu toate acestea, aceste date nu vor fi colectate fără
consimțământul dvs. (acest lucru depinde de setările dispozitivului dvs. mobil). Informații
suplimentare despre Google Maps pot fi găsite în Politica de
confidențialitate https://www.google.com/policies/privacy/ ptOut: https://adssettings.google.com/authenticated
COOKIE-urile DE COMUNICARE
Site-ul web permite cookie-urile de pe rețele sociale terțe (de exemplu, Facebook,
YouTube). Acest lucru îți permite să partajezi conținutul Site-ului web pe rețelele de
socializare. Acești terți pot utiliza cookie-urile în scopuri proprii. HEINEKEN nu are nicio
influență asupra modului în care aceste rețele de socializare utilizează datele tale. Pentru
mai multe informații privind cookie-urile stabilite de rețelele de socializare,
consultăpropriile Politici de confidențialitate și cookie-uri.

COOKIE-urile DE PUBLICITATE
Cookie-urile publicitare îți vor aminti preferințele pentru produse și pagini și, în general,
faptul că ai vizitat Site-ul web. Ne străduim să vă furnizăm reclame relevante pentru dvs. și
interesele tale. pe alte platforme online, acolo unde acestea sunt disponibile în funcție de
vizitele tale. și de comportamentul de navigare pe Site-ul nostru web și pe alte site-uri terțe.
În funcție de aceste interese, dezvoltăm un profil segmentat și apoi adaptăm conținutul și
anunțurile publicitare pe Site-ul nostru web pentru diferite grupuri de clienți.
Părțile terțe care stabilesc cookie-urile prin intermediul Site-ului nostru web pot încerca, de
asemenea, să afle care sunt interesele tale . în acest mod și aceste informații pot fi, de
asemenea, folosite pentru ați prezenta conținut sau reclame care ar putea fi mai interesante
pentru tine de pe alte site-uri web care nu aparțin HEINEKEN. În acest caz, informațiile
despre vizita ta. curentă pe Site-ul web pot fi combinate cu informații din vizitele anterioare
pe alte site-uri decât ale noastre.
Aceste cookie-uri de publicitate sunt, de asemenea, folosite pentru a limita numărul de
vizualizări ale unui anunț publicitar, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficacității
anunțurilor publicitare.
Chiar dacă aceste cookie-uri de publicitate nu sunt folosite, rețineți faptul că veți primi
anunțuri publicitare pe Site-ul nostru web; cu toate acestea, aceste anunțuri publicitare nu
vor fi adaptate intereselor dvs. Aceste anunțuri publicitare pot fi, de exemplu, modificate în
funcție de conținutul site-ului web. Poți compara acest tip de anunțuri publicitare pe
Internet legate de conținut cu publicitatea televizată. În cazul în care, să zicem, vizionezii un
program culinar la televizor, vei observa adesea o reclamă publicitară despre produsele de
gătit în timpul pauzelor publicitare în timp ce acest program este pornit.
CONTROLUL SETĂRILOR COOKIE-URILOR
După ce ne-ai dat acordul dvs. cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom stoca un cookie pe
computer sau pe dispozitiv pentru ați aminti acest lucru pentru data viitoare. Dacă dorești
să retragi oricând consimțământul . este suficient să ștergi modulele cookie utilizând
setările browserului tău de. Internet. Trebuie să faceți acest lucru prin setările browserului
pentru fiecare browser pe care îl utilizezi. Reține faptul că unele dintre serviciile noastre nu
vor funcționa dacă browserul tău nu acceptă cookie-uri. Cu toate acestea, poți permite
cookie-urile de pe site-uri web, făcându-le „site-uri de încredere” în browserul tău de
internet. Următoarele link-uri tepot ajuta în gestionarea setărilor cookie-urilor sau poți
utiliza opțiunea „Ajutor” din browserul tău. de internet pentru mai multe detalii.
•
•
•

•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome:
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Adobe (cookie-uriflash): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html

Pentru a bloca în mod special cookie-urile Google Analytics, puteți instala programul
„Google Analytics Opt-out Browser Add-on” oferit de Google.
HEINEKEN îți poate oferi, de asemenea, posibilitatea de a stabili preferințele privind
cookie-urile. Făcând clic pe „Cookies”, puteți alege tipul de module cookie pe care doreștisă
le folosească Site-ul nostru web. Poți oricând să modifici preferințele. În secțiunea Setări
cookie puteți găsi și o listă cu toate modulele cookie din fiecare categorie (necesare, analiză,
rețelede socializare, publicitate vizată). Este necesar să înțelegi faptul că utilizarea Cookie
Settings (Setări cookie-uri) de pe Site-ul nostru web nu va duce la ștergerea oricăror module
cookie care au fost deja setate. Poți face acest lucru prin setările browser-ului. web, după
cum este descris mai jos, după ce ați modificat Cookie Settings (Setări cookie-uri) pe Site-ul
nostru.
PREZENTARE GENERALĂ COOKIE-URI
Mai jos este o listă completă a cookie-urilor utilizate pe site-ul web al a HEINEKEN:
Cookie-uri necesare
DENUMIRE

PERSISTENȚĂDESCRIERE
SURSA
Salvează anul de naștere al utilizatorilor la
Sfârșitul
acces și verifică dacă un vizitator al siteAgeGatewayAllowed
sesiunii
ului webare vârsta legală pentru a accesa
site-ul web.
Sfârșitul
Acest modul cookie stochează codul țării
AgeGatewayCod
sesiunii
vizitatorului site-ului web.
Sfârșitul
Acest modul cookie salvează țara de
AgeGatewayCoo
sesiunii
origine până la sfârșitul sesiunii.
Acest modul cookie recunoaște dacă un
vizitator al unui site web este originar de
Sfârșitul
pe o piață obscură. O piață obscură are
AgeGatewayDarkMarket
sesiunii
politici de publicitate stricte și, prin
urmare, unele funcționalități ale site-ului
web nu vor apărea.
Sfârșitul
Acest modul cookie salvează data nașterii
AgeGatewayDob
sesiunii
până la sfârșitul sesiunii.
Acest modul cookie recunoaște dacă un
vizitator de site-uri web provine de pe o
Sfârșitul
piață gri. O piață gri are politici de
AgeGatewayGreyMarket
sesiunii
publicitate mai stricte și, prin urmare,
unele funcționalități ale site-ului web nu
vor apărea.
Cookie-uri de comunicare
DENUMIRE
PERSISTENȚĂ DESCRIERE
Cookie-uri publicitare

SURSA

CONCLUZII FINALE
Te rugăm să nu fie ultima dată cînd citesti acest document, deoarece vom posta orice
schimbări sau update-uri pe această pagină, binențeles ca schimbările semnificative vor fi,
cu sigurantă notificate la vizitarea site-ului.
Vrei să stii mai multe despre cookie-urile noastre? Responsabilul nostru cu protecția datelor
personale iti stă la dispozitie la compliance.romania@heineken.com.

