Politica de cookies – Jacobs Douwe Egberts
Ce este un cookie?
Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, care va fi stocat pe calculatorul dvs.
in browser atunci cand anumite pagini de internet sunt accesate. Un cookie nu
contine si nu colecteaza informatii autonom, ci numai atunci cand este citit prin
intermediul unui browser web; el poate oferi informatii pentru a facilita
adaptarea serviciului la user prin inregistrarea, printer altele, a preferintelor
userului, detectarea erorilor sau colectarea datelor in scopuri statistice.
Un cookie nu va va afecta in mod advers computerul dvs. si nu va stoca informatii
cu rol de indentificare.
Pentru a utiliza site-ul nostru in mod complet, cookie-urile trebuie instalate.
Daca doriti sa dezactivati oricare cookie, probabil ca veti putea inca naviga pe
acest site; cu toate acestea, anumite functionalitati pot fi dezactivate. Majoritatea
browser-elor (e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari si Google Chrome) au
activate in mod automat cookie-urile.
Puteti decide daca si in ce conditii cookie-urile vor accesa calculatorul dvs. prin
modificarea optiunilor browser-ului dvs. Va rugam sa observati ca, daca nu
operati nicio modificare, aceasta va insemna ca acceptati configurarea initiala a
browser-ului si activitatea cookieurilor.
Daca nu sunteti de acord cu acestea, va rugam sa va modificati configuratia
browserului si sa limitati sau sa dezactivati cookie-urile.
Aceste informatii sunt puse la dispozitia dvs. deoarece dorim sa respectam
prevederile legale si sa asiguram transparenta in privinta intimitatii userului. Va
rugam sa consultati Politica de Confidentialitate din regulament pentru mai multe
informatii.
Cum folosim cookie-urile
Puteti observa ca se vor genera diverse tipuri de cookie-uri atunci cand vizitati
site-ul.
Utilizam urmatoarele 3 tipuri:
- Session cookies, care sunt sterse imediat dupa vizita dvs.
- Persistent cookies, care vor ramane stocate in cazul multiplelor vizite pe site.
- Third party cookies, care sunt utilizate de partenerii nostri mentionati pe site
sau catre care site-ul trimite.
Session cookies
Acestea va permit sa folositi functionalitati esentiale ale site-ului precum
stocarea informatiilor dintr-un formular completat de dvs. In plus, acestea sunt
de ajutor prin limitarea necesitatii transferului de informatii prin Internet. Nu
sunt stocate in calculatorul dvs. si vor expira cand inchideti browserul.
Persistent cookies
Acestea ne permit sa recunoastem vizitatorii anonimi. Prin alocarea unui
identificator anonim si aleator se pot stoca informatii specifice ca: metoda prin
care ati ajuns la site, paginile vizitate, optiunile selectate si parcursul navigarii pe
site. Monitorizand aceste informatii, putem sa imbunatatim website-ul, sa
reparam erori si sa oferim continut mai bun.
Folosim Google Analytics pentru a analiza utilizarea paginilor, interactiunea cu
ele si parcursul navigarii site-urilor noastre. Aceste date sunt cunoscute sub

denumirea de „website metrics” sau „analytics”. Nu stocam informatii personale
in acest proces.
3rd Party cookies
Cand vizitati site-ul, puteti observa anumite cookies care nu sunt legate de Jacobs
Douwe Egberts Romania. Daca accesati o pagina web care are continut
incorporat din Facebook sau YouTube, de exemplu, veti primi cookie-uri de la
aceste website-uri. Nu controlam aceste cookie-uri, de aceea va recomandam sa
verificati site-urile tertelor parti pentru mai multe informatii.
Gestionarea cookie-urilor
Pentru a activa sau dezactiva cookie-urile:
Daca nu cunoasteti tipul si versiunea de web browser pe care-l folositi, accesati
meniul „Help” in partea de sus a browserului, apoi „About”. Informatia relevanta
va fi afisata.
Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0, 10.0
Accesati „Tools” in partea de sus si selectati „Internet options”, apoi „Privacy”.
Asigurati-va ca nivelul este setat la „Medium” sau mai jos, ceea ce va activa
cookie-urile. Daca selectati o optiune superioara „Medium”, cookie-urile vor fi
blocate.
Google Chrome (Ultima versiune)
In partea dreapta sus a browserului selectati „Settings”. Accesati „Show advanced
settings” si „Privacy”. Apoi „Content settings” si in cadrul partii legate de cookies
„allow local data to be set”. Pentru a dezactiva cookie-urile, va rugam bifati
urmatoarele optiuni: „Block sites from setting any data”, „Block third-party
cookies and site data” si „Clear cookies and other site and plug-in data when I
close my browser”.
Mozilla Firefox
Accesati „Tools” si apoi „Options”. Apoi selectati optiunea de „Privacy”. Bifati
„Accept cookies from sites” pentru a activa cookies. Pentru a le dezactiva, va
rugam debifati aceasta casuta.
Safari
In partea dreapta sus selectati iconita in forma de roata si selectati „Preferences”.
Apoi „Privacy” si bifati optiunea „Block third-party and advertising cookies”.
Daca doriti sa dezactivati complet cookie-urile, bifati casuta „Never”.

