POLITICĂ DE COOKIES

În scopul de a oferi site-ului nostru un aspect atractiv și pentru a permite utilizarea
anumitor funcții, folosim cookie-uri pe diferite pagini ale site-ului nostru
www.doneaza.pago.ro („Site-ul”). Scopul acestei politici de cookies („Politică de
cookies”) este de a informa utilizatorii cu privire la modul în care Timesafe S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul social în Voluntari, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J23/1658/2016, CUI 35968582 ("Compania", "noi"), utilizează
cookies pe Site.
Această Politică de Cookies se completează cu Politica de prelucrare a datelor cu
caracter personal și cu Termenii și Condițiile disponibile aici.

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile reprezintă fișiere text de mici dimensiuni formate din litere si numere, care
vor fi stocate pe dispozitivul (computerul, terminalul mobil sau alte echipamente) unui
utilizator în momentul în care accesează Internetul. Cookie-urile sunt instalate prin
solicitare trimisă de un web-server unui browser si este complet pasiv, în sensul că nu
conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard
disk-ul utilizatorului.
Cookie-urile asigură utilizatorului o experiență plăcută de accesare și navigare a unui
website prin oferirea unor funcționalități precum: opțiunile privind limba, salvarea
datelor de înregistrare, publicitate relevantă, coș de cumpărături.
Utilizarea cookie-urilor nu implică solicitarea de date cu caracter personal și, în cele
mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii. În cazul în care utilizarea cookieurilor au ca rezultat prelucrarea de date cu caracter personal, pentru prelucrarea
respectiva este aplicabilă Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.
1.

Tipuri de cookie-uri
Cele mai multe dintre aceste cookie-uri utilizate de noi vor fi șterse de pe hard disk
imediat după sesiunea ta de navigare (așa-numitele cookie-uri de sesiune).
Alte cookie-uri rămân salvate pe unitatea hard disk a dispozitivului tău și ne permit să
recunoaștem dispozitivul în cazul unei vizite ulterioare pe Site-ul nostru (așa-numitele
cookie-uri persistente). Acestea sunt cookie-urile care ne permit să facem Site-ul mai
prietenos, eficient și sigur.

2.

Durata de viață a cookie-urilor
Durata de viață a unui cookie poate varia în mod semnificativ, în funcție de scopul
pentru care este plasat. După cum am menționat mai sus, anumite cookie-uri sunt
folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune) și sunt șterse odată ce
utilizatorul părăsește site-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt păstrate și reutilizate de
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fiecare dată când utilizatorul revine pe site-ul respectiv. Cu toate acestea, cookie-urile
pot fi șterse în orice moment prin adaptarea setărilor browser-ului.
3.

Cookie-uri plasate de terți
În general, cookie-urile pot fi instalate de către operatorul site-ului pe care îl accesează
utilizatorul (așa-numitele cookie-uri proprii) sau de alte site-uri web (așa-numitele
module cookie-uri instalate de terți). Această Politică de Cookies nu acoperă utilizarea
cookie-urilor de către astfel de terțe părți și pentru mai multe informații despre acele
cookie-uri, te rugăm să accesezi politicile lor de confidențialitate.

4.

Restricționarea și ștergerea cookie-urilor
Dacă dorești, poți restricționa sau șterge cookie-urile utilizând setările browser-ului tău.
Poți refuza doar cookie-urile care nu sunt strict necesare pentru fucționarea Site-ului.
De asemenea, îți reamintim că, în cazul în care setările cookie-urilor restricționate pe
dispozitivul tău, nu vei mai putea folosi toate funcțiile Site-ului nostru. De exemplu,
pop-up-urile și notificările vor apărea la fiecare pagină deschisă.
Pentru a modifica setările browser-ului, puteți accesa secțiunea „Ajutor” („Help”) din
cadrul browser-ului, sau puteți accesa direct următoarele link-uri:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro

•

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

•

Firefox:
urilor

https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-

Puteți afla mai multe detalii despre schimbarea setărilor, accesând următorul link:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

5.

Categoriile de cookie-urile folosite pe Site
Cookie-urile utilizate pe Site-ul nostru sunt clasificate după cum urmează:
Performanță. Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizezi
Site-ul nostru - de exemplu, paginile pe care le vizitezi și erorile afișate.
Cookie-uri de analiză. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații
agregate despre numărul de vizitatori și despre modul în care utilizează Site-ul.
Cookie-uri funcționale (strict necesare pentru funcționarea Site-ului). Aceste
cookie-uri ne permit să controlăm o serie de parametri, cum ar fi memorarea
preferințelor utilizatorului privind folosirea cookie-urilor.
Cookie-uri pentru sesiuni. Aceste cookie-uri permit utilizatorului să se conecteze la
Site fără a-și introduce datele contului.
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6.

Cookie-urile utilizate pe Site
Cookie-urile utilizate pe Site sunt următoarele:

Cookie-uri proprii utilizate de Companie
Denumirea cookie-ului

Categorie

Tip

_hjid

funcțional

sesiune

_hjIncludedInSample funcțional

boxzilla_box_243

boxzilla_box_449

funcțional

funcțional

Scop

Strict Durat
necesar
ă

Utilizat
Da
pentru
a
urmări
sesiunea
utilizatorului

persistent Utilizat
pentru
urmări
acțiunile
userului
persistent Utilizat
pentru
urmări
acțiunile
userului
persistent Utilizat
pentru
urmări
acțiunile
userului

Domeniul
sursă

1 an

pago.ro

Nu

1 an

doneaza.pago.ro

Nu

1 an

doneaza.pago.ro

Nu

10 zile doneaza.pago.ro

a

a

a

Cookie-uri utilizate de terți
Denumirea cookie-ului

Categorie

_ga

De analiză

Tip

Scop

Strict
necesar

Durată

Domeniul
sursă

Utilizat
pentru a
urmări
acțiunile
userului

Nu

2 ani

pago.ro
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_gid

De analiză

Utilizat
pentru a
urmări
acțiunile
userului

Nu

2 zile

pago.ro

_gat_gtag_UA_85671053_2

De analiză

Utilizat
pentru a
urmări
acțiunile
userului

Nu

Fără
valabilitate

pago.ro

7.

Contact
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Cookies sau la
implementarea acesteia, ne puteți contacta la datepersonale@pago.ro.
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