Politică privind modulele cookie

Această politică se referă la cookie-urile utilizate pe website-ul www.flow.ro de către deținătorul siteului www.flow.ro
Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau
actualizări. Orice modificări semnificative ale acestei politici vor fi notificate.
În completarea acestei notificări, vă rugăm să citiți și Politica de prelucrare a datelor
Pentru a face acest site să funcționeze corect și pentru a oferi cele mai relevante produse și servicii
vizitatorilor site-ului nostru, plasăm pe dispozitivul dvs. fișiere de date mici numite cookie-uri. Această
politică vă oferă informații despre cookie-uri și despre cum să le controlați pentru acest site web.
Ce sunt modulele cookie?
Când vizitați acest site, vom plasa module cookie pe calculatorul, tableta sau telefonul dumneavoastră,
dacă setările browserului permit acest lucru. Modulele cookie sunt fișiere text mici și simple folosite
pentru a vă recunoaște când vizitați site-ul din nou. De exemplu, se asigură de faptul că nu primiți sau
nu trebuie să introduceți aceleași informații de fiecare dată când vizitați site-ul nostru. Setările și
preferințele dumneavoastră sunt păstrate, ceea ce va ușura vizita următoare. În plus, modulele cookie
ne ajută să adaptăm informațiile oferite pe site-ul nostru web preferințelor dumneavoastră.
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.
Pentru ce folosim modulele cookie?
Unele module cookie sunt necesare pentru a ne asigura că site-ul web este pe deplin operațional.
Acestea sunt module cookie funcționale și analitice. Vom plasa întotdeauna aceste module cookie dacă
setările browserului dumneavoastră permit acest lucru. Aceste module cookie schițează utilizarea siteului nostru și ne ajută să facem îmbunătățiri. Acestea pot fi module cookie anonime sau module cookie
de sesiune. Modulele cookie anonime nu conțin date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP, și sunt
eliminate automat după 30 de zile. Modulele cookie de sesiune sunt eliminate imediat după ce părăsiți
site-ul.
De asemenea, plasăm module cookie cunoscute sub numele de „module cookie de urmărire” pentru
ca site-ul să fie mai ușor de utilizat, mai personal și în scop publicitar. Acestea sunt module cookie
nefuncționale și le plasăm doar dacă ne dați consimțământul în acest sens. Făcând clic pe „Da, sunt de
acord” la promptul de consimțământ relevant, vă dați acordul de a plasa astfel de module cookie. Dacă
faceți clic pe „Nu, mulțumesc”, vom activa numai modulele cookie funcționale. Puteți oricând să vă
modificați preferințele privind utilizarea acestor module cookie în Centrul nostru de confidențialitate.

În ce scopuri folosim cookie-urile?
O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
●

cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului

●

cookie-uri de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului

●

cookie-uri pentru publicitate personalizată

Cookie-uri necesare
În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu,
cookie-urile pot fi folosite pentru asigurarea securității site-ului și a vizitatorilor, prin prevenirea
falsificării inter site-uri. Aceasta categoriei de cookie-uri este activă în mod automat, nefiind
condiţionată de acordul vizitatorului.
Am inclus aici şi cookie-urile plasate pentru a-ţi afişa publicitate nepersonalizată (care reţin faptul că o
reclamă a fost afişată), precum şi cele 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 protejare a vieţii private nu urmăresc a bloca afişarea
publicităţii.
Cookie-uri de analiză
Cookie-urile de analiză colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de
internet, cum ar fi cele mai populare pagini, 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 rând, atunci când integrăm în site plugin-uri ale reţelelor de socializare, acestea plasează
cookie-uri social media pentru a permite redarea conţinutului (de ex. youtube), pentru a-ţi da
posibilitatea să te loghezi folosind un serviciu terţ (de ex. Facebook sau Google), precum şi pentru a-ţi
da posibilitatea să apreciezi sau să distribui o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.
Cookie-uri pentru publicitate personalizată
De asemenea, folosim cookie-uri pentru a permite personalizarea publicităţii online. Folosirea cookieurilor de personalizare a publicității este un standard actual al majorității site-urilor importante pe care
le vizitați. Publicitatea de acest tip ne ajută să ajungem la categoriile de clienți interesați de un anumit
tip de produs, către care se afişează reclamele respective. De regulă, informațiile despre categoriile
care definesc plaja de utilizatori interesați nu sunt date personale, dar profilul care se creează despre
vizitatori are la bază datele colectate prin intermediul cookie-urilor de profilare publicitară, intră în
categoria datelor personale. Cum aceste cookie-uri sunt plasate de terți cu acordul nostru, rezultă că
profilarea (care este o prelucrare de date personale) prin intermediul acestor cookie-uri este efectuată
de noi ca operator de date. Puteţi opta să nu fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând
https://www.google.com/settings/ads.

Cookie-urile care pot fi blocate din browser
Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookie-uri. Însă dacă nu doriți acest lucru, puteți seta
browserul dvs. fie să vă anunțe ori de câte ori primiți câte un cookie, fie să refuze acceptarea cookieurilor.
Trebuie însă să știți că unele secțiuni ale site-ului nostru nu vor putea fi vizualizate normal dacă ați
setat browserul dvs. să respingă toate cookie-urile. Acest lucru nu se întâmplă în mod intenționat, ci
pentru că unele funcții ale website-ului nostru nu pot funcționa corect fără folosirea cookie-urilor.

Informaţii şi instrucţiuni cum să editaţi această funcţie puteţi obţine în funcţie de furnizorul
dumneavoastră de browser:
Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari
Thirt Party Cookies
Cookie-uri de la terți (cunoscute și sub numele de cookie-uri de urmărire sau trackere) sunt create de
„terțe părți”, altele decât site-ul web pe care utilizatorul îl vizitează în prezent, în scopul de a furniza
servicii de publicitate, retargeting, analiză și urmărire. Practic, cookie-urile terță parte sunt setate de
rețelele de publicitate la care un site se poate abona în speranța de a crește vânzările sau accesarea
de pagini.
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