POLITICA DE COOKIES A SITE-ULUI WEB
ETIBONUS.COM

Politica de cookies stipulata in prezentul document este aplicabila website-ului accesibil la adresa web
www.etibonus.com, incluzand toate subdomeniile sale de tip etibonus.com/ro, etibonus.com/bg etc. ,
denumite in continuare Site-ul.
Politica de cookies completeaza politica ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A in ceea ce
priveste conditiile de utilizare a site-ului si cea a protectiei si prelucrarii datelor cu caracter personal in
concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protectia datelor" sau
"GDPR").
Poti contacta in orice moment Responsabilul ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A cu protectia datelor
prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
-

Prin posta la adresa: Strada Aviatorilor nr. 10, Sat Ghercești, Comuna Ghercești, Parc Industrial
Craiova, U1/PIC/EI, județul Dolj
Prin e-mail la adresa: info@etietieti.com

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fisiere text pe care browser-ul tau le stocheaza cand vizitezi site-ul, pentru ca acesta sa
tina minte preferintele tale si anumite informatii (cum ar fi limba afisata si optiunile setate in site), astfel
incat sa-ti ofere o experienta de navigare personalizata si optimizata din punct de vedere afisare si
continut. Cookie-urile contin informatii despre IP-ul tau, despre tipul de browser, despre device, despre
anumite preferinte de navigare setate de tine pe site, chiar daca nu esti logat. Cookie-urile nu te pot
identifica in mod direct, insa IP-ul tau poate fi asociat cu o tara, o localitate si un furnizor de acces la
Internet. Cooki-urile pot fi stocate in browser de catre site-ul vizitat sau de catre servicii partenere de
analiza de trafic sau de publicitate.
Pentru ca respectam dreptul tau la confidentialitate, poti alege activarea sau dezactivarea anumitor tipuri
de cookie-uri, preferinte pe care le poti exprima in continuare.
Ce tipuri de Cookie-uri foloseste acest site?
•
•
•
•

Cookie-uri necesare;
Cookie-uri de analiza de traffic;
Cookie-urile de preferinţă;
Cookie-uri de marketing;

Cookie-uri necesare:
Cookie-urile necesare ajuta la functionarea corecta a website-ului si nu pot fi dezactivate. Acestea sunt
cookie-uri care stocheaza informatii legate de preferintele pe care le declare in site: acceptarea politicilor,
inclusive cea de cookie-uri, preferinta de limba, informatii si preferinte de login. Aceste cookie-uri nu
contin date personale prin care poti fi identificat in mod direct.
Puteti seta browser-ul dumneavoastra pentru a bloca aceste cookie-uri, insa in acest caz anumite sectiuni
ale website-ului nu vor functiona corect.
Denumire

Scop

Tip

Expira

Cookie-uri de analiza traffic:
Cookie-urile de analiza de trafic stocheaza informatii de ordin statistic, anonim, despre data si ora fiecarei
vizite pe site, durata vizitei, paginile accesate si actiunile in fiecare pagina. Unele cookie-uri pot inregistra
miscarea cursorului pe ecran, pentru a determina care au fost zonele de interes urmarite de vizitatorii
site-ului.
Aceste cookie-uri sunt instalate de module ale unor parti terte, utilizate in dezvoltarea site-ului, si
procesate de acestea in mod anonimizat, pentru a ne furniza rapoarte centralizate despre traficul pe site
si a intelege modul in care vizitatorii website-ului interactioneaza cu acesta.
Denumire

Scop

Tip

Expira

Cookie-urile de preferinţă:
Cookie-urile de preferinţă permit unui website să îşi amintească informaţii care se modifică după modul
în care se comportă sau arată website-ul, precum limba ta preferată sau regiunea în care te afli.
Denumire

Scop

Tip

Expira

Cookie-uri de marketing:
Cookie-urile de marketing sunt instalate de servicii terte, ale unor companii cu care noi derulam activitati
de marketing si publicitate. Aceste cookie-uri sunt folosite de aceste companii de publicitate pentru a crea
profiluri de marketing si de a-ti afisa reclame pe alte site-uri pe care le vizitezi. Informatiile prelucrate prin
aceste cookie-uri nu sunt date care te pot identifica direct, insa acestea fac identificarea unica a browserului tau. Acest proces ne ajuta pe noi sa nu cheltuim pe reclame afisate unui public neinteresat de
produsele noastre, iar pe tine te ajuta sa primesti mai putine reclame irelevante, si mai multe informatii
despre produse si servicii care te-ar putea interesa in mod real. Prin acest proces NU se face targetare
pentru marketing direct. Nu vei primi informatii prin e-mail, SMS sau alt canal direct de comunicare directa
in urma acceptarii acestui tip de cookie.
Denumire

Scop

Tip

Expira

Dezactivarea si refuzul cookie-urilor
Dezactivarea si/sau refuzul de a primi cookie-uri poate face website-ul dificil de vizitat si folosit. Este
posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul
sa accepte cookie-uri de la un site anume.
Cele mai utilizate browsere ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc
de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri va pot fi de folos, sau puteti folosi si optiunea "ajutor"
a browserului pe care il utilizati pentru mai multe detalii.
-

Cookie settings in Google Chrome
Cookie settings in Safari
Cookie settings in Mozilla Firefox
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Microsoft Edge

