Politica de cookies
Acest website folosește cookie-uri proprii și ale unor terțe părți pentru a personaliza
conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza
traficul nostru. De asemenea, partenerii noștri de social media, de publicitate și de
analiză pot avea informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului,
aceștia putându-le combina cu alte informații pe care le-ați furnizat sau care le-au
colectat de la utilizarea serviciilor dumneavoastră.
În timpul parcurgerii website-ului, utilizatorul acceptă utilizarea de cookie-uri. Cu
toate acestea, utilizatorul are posibilitatea de a împiedica generarea de cookie-uri și
de a le dezactiva selectând opțiunea corespunzătoare din browser-ul lor sau
dezactivându-le pe fiecare în parte. În cazul în care un browser a blocat utilizarea de
cookie-uri, este posibil ca unele dintre serviciile și funcționalitățile website-ului să nu
fie disponibile.
Ce este un cookie?
Un cookie este un mic fragment de text pe care site-urile web îl transmit browser-ului
și care este stocat în dispozitivul utilizatorului, cum ar fi computerul personal,
telefonul mobil, tabletă, etc. Aceste fișiere sunt utilizate de către website să-și
amintească informații despre vizitele utilizatorilor, cum ar fi preferințele de limbă și
alte opțiuni, în timp ce vă ajută să setați lucrurile pentru următoarele vizite și de a
face site-ul web mai util prin personalizarea conținutului său. Cookie-urile joacă un
rol foarte important în îmbunătățirea experienței de utilizare a site-ului web.
Cum folosim cookies?
Prin consimțământul acordat, utilizatorul permite instalarea cookie-urilor în
dispozitivul său pentru a ne spune următoarele informații:
-

Informații statistice cu privire la utilizarea website-ului.

-

Formatul de web preferat pentru accesul la dispozitive mobile.

-

Cele mai recente căutări făcute din serviciile de pe web, precum și detaliile
personalizate ale acestor servicii.

-

Detalii pentru conectarea la rețelele sociale pentru utilizatorii care accesează
site-ul web prin conturile lor de pe Facebook.

Tipuri de cookie-uri folosite
Acest website folosește atât cookie-uri temporare și permanente. Cookie-urile
temporare (de sesiune) stochează date doar atât timp cât utilizatorul este pe website,
în timp ce cookie-urile permanente sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului, astfel
încât să poată fi accesate și utilizate în mai mult de o sesiune.
În funcție de scop și de datele obținute prin intermediul cookie-urilor, putem utiliza:
Cookie-uri funcționale
Aceste cookie-uri permit utilizatorului să exploreze website-ul sau aplicația pentru a
utiliza diferite opțiuni sau servicii. De exemplu, acestea sunt folosite pentru a urmări
traficul web, pentru comunicarea de date, pentru a avea acces la secțiunile
restricționate ale website-ului, pentru a înregistra conținutul unei comenzi, pentru a
face cereri de înregistrare sau pentru a participa la evenimente, pentru a utiliza
elemente de securitate în timpul navigării și pentru a înregistra conținut pentru
publicarea audio și video.

Furnizor/Descriere
adoraurbanvillage.ro
Verifică dacă browser-ul permite crearea
de cookie-uri.
Setat dupa ce un vizitator se loghează pe
site în vederea păstrării stării de logare.
Cookie de logare pentru administratori
Folosite pentru a modifica interfața de
administrare și posibil și interfața
frontală a site-ului.
Stochează informații despre client:
- daca este utilizator nou/existent
- ID de utilizator (generat)
- ID de sesiune (generat)
- nr total de pagini vizualizate în
sesiunea curentă
- nr total de sesiuni
- URL-ul și tipul de URL de pe care a
venit (referrer)
- data și ora primei / ultimei vizite
- experimentele vizualizate în sesiunea

Cookies-uri
wordpress_test_cookie
wordpress_logged_in_
wordpress_sec_
wp-settingswp-settings-time-

mktz_client

curentă
- parametrii UTM din URL-ul cu care a
început sesiunea (dacă există)
Stochează ID-ul de sesiune
mktz_sess
Cookie-uri de analiză statistică
Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informații cu privire la modul în care
utilizatorii interacționează cu website-ul nostru, pentru comportamentul general al
tuturor utilizatorilor care urmează să fie analizate pentru a ne ajuta să aducem
îmbunătățiri, și nu pot fi folosite pentru a identifica utilizatorii individuali. Veți
regăsi, mai jos, exemple de astfel de cookies.
Furnizor/Descriere
Cookies-uri
Google Analytics – folosite pentru a _ga
_gid
indentifica utilizatorii
Google Analytics – folosit pentru a _gat
(ulterior
redenumit
"_dc_gtm_”)
controla rata de cerere.

în

Modul în care sunt administrate cookie-urile pe browser
Utilizatorul are posibilitatea de a permite, bloca sau șterge cookie-urile instalate în
sistemul său prin modificarea setărilor de opțiuni ale browser-ului instalat în
dispozitivul acestuia:
1.





Pentru a modifica setările cookie-urilor pe Google Chrome:
Faceți click pe meniul din bara de instrumente.
Selectați Setări.
Faceți click pe Afișați setările avansate.
În secțiunea de confidențialitate faceți click pe setările de conținut.

Sub Cookies există o serie de opțiuni pentru setări.
Informații suplimentare despre Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
2.




Pentru a modifica setările cookie-urilor pe Mozilla Firefox:
În partea de sus a ferestrei faceţi click pe butonul Firefox.
Selectati opţiunile.
Selectați panoul de confidențialitate.

În opțiunea Firefox selectaţi utilizare setări personalizate pentru istorie și veți putea
alege din diferite opțiuni.
Informații suplimentare despre Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile

puteți

regăsi

accesând:

3. Pentru a modifica setările cookie-urilor pe Internet Explorer 9:
 În partea de sus a ferestrei Internet Explorer, click pe meniul Instrumente.
 Selectați Siguranță și apoi opțiunea Ștergere istoric navigare pentru a elimina
cookie-urile. Selectați caseta de validare Cookies, apoi faceți click pe Ștergere.
 Faceți click pe fila Confidențialitate, apoi, sub Settings, deplasați cursorul la
partea de sus pentru a bloca toate cookie-urile sau la partea de jos pentru a
permite toate cookie-urile, și apoi faceți clic pe OK.
Informații suplimentare despre cum puteți gestiona cookies în cazul Internet
Explorer
9:
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-deletecookie-files-in-internet-explorer
Dacă blocați utilizarea de cookie-uri pe browser-ul dvs. unele dintre serviciile și
funcționalitățile site-ului web ar putea să nu fie disponibile. Unele browsere permit
utilizatorilor setări specifice pentru utilizarea cookie-urilor de către anumite siteuri
web, care permite un control mai precis al informaţiilor private. Acest lucru
înseamnă că puteți bloca cookie-urile de pe toate site-urile web, cu excepția celor
care aveți încredere.
Dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire la politica de Cookie-uri, vă rugăm să
scrieți la adresa office@adoraurbanvillage.ro

