Politica de cookie-uri
în cadrul site-ului www.edenred.ro
Ce este un „cookie”?
Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe echipamentul
tău de pe care ne accesezi site-ul.
În general, site-urile web stochează informații despre tine, preferințele tale sau echipamentul tău, pe care le
utilizează pentru a-ți oferi o experiență de navigare cât mai plăcută.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe
cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
Există două categorii mari de cookie-uri:


Cookie-uri de sesiune – Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web
pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide
fereastra browser-ului (exemplu: în momentul logării/delogării pe un cont de web-mail sau pe rețele de
socializare).



Cookie-uri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în
general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe
cele plasate de un alt web-site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv –
cunoscute sub numele de „third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod
anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă
pentru utilizatori.

Un cookie conține informații care fac legatura între web-browser-ul tău și web-site-ul nostru. De fiecare
data când revii pe site-ul nostru, serverul web va citi informația deja stocată și nu te vom întreba din nou
despre opțiunile tale, de exemplu în materie de confidențialitate online, privind limba site-ului, coșuri de
cumpărături sau publicitate relevantă. Oricând îți poți modifica aceste opțiuni.
Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul lui. Unele cookie-uri sunt
folosite exclusiv pentru o singură sesiune (o vizită a ta pe site-ul nostru) și nu sunt păstrate și după ce ai
părăsit web-site-ul, iar altele pot fi reținute și refolosite de fiecare dată când revii pe site (acestea sunt
numite permanente). Cu toate acestea, poți șterge oricând cookie-urile salvate prin intermediul setărilor
browser-ului tău.
Anumite secțiuni de conținut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (exemplu:
news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea propriile cookie-uri prin
intermediul site-ului nostru (acestea sunt numite cookie-uri de terță parte pentru că nu sunt plasate direct
de noi).

Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de utilizare și confidențialitate
ale site-ului nostru.

Cum folosește site-ul nostru cookie-urile?
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:


Cookie-uri de performanță a site-ului



Cookie-uri de analiză a vizitatorilor



Cookie-uri pentru geotargetting



Cookie-uri de înregistrare



Cookie-uri pentru publicitate



Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni atât de la noi cât și de la terți, precum Google, Facebook, SATI, GfK etc.
Cookie-uri de performanță
Acest tip de cookie reține preferințele tale pe site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizită.
Exemple: setările volumului pentru video player sau viteza de video streaming cu care este compatibil
browserul.
Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
De fiecare dată când vizitezi site-ul nostru, softul de analiză furnizat de o terță parte generează un cookie de
analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ai mai vizitat acest site până acum. Browser-ul ne va
spune dacă ai deja acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Astfel putem monitoriza utilizatorii unici care
ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu ești înregistrat pe site-ul nostru, acest cookie nu poate fi
folosit pentru a te identifica personal, ci este folosit doar în scop statistic. Dacă ești înregistrat putem ști, de
asemenea, detaliile pe care ni le-ai furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse
confidențialității și prevederilor din Termeni și conditii, Politica de confidențialitate, precum și prevederilor
legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară provin utilizatorii site-ului nostru.
Cookie-urile acestea sunt complet anonime și sunt folosite doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci
când ești pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă primești aceeași reclamă.
Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când te înregistrezi pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă ești înregistrat sau nu.
Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care ești înregistrat și dacă ai
permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl
postezi pe site-ul nostru cu username-ul tău. Dacă nu ai selectat pastreaza-ma „înregistrat”, acest cookie se
va șterge automat când vei închide browser-ul.
Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ai vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât
timp a trecut de când ai văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea
online.

Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentu o mai bună targetare a publicității,
pentru a arăta, de exemplu, reclame despre vacanțe, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre
vacanțe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre conținutul vizualizat, nu despre
utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Noi le
putem folosi pentru a te recunoaște ca vizitator al acelui site dacă ulterior vei vizita site-ul nostru, îți vom
putea livra publicitatea bazată pe această informație.
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
O mare parte din publicitatea prezentă pe site-ul nostru aparține terțelor părți. Unele dintre aceste părți
folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza numărul de utilizatori care au fost expuși unui mesaj
publicitar sau pentru a ști câți utilizatori au fost expuși de mai multe ori la aceeași reclamă. Companiile care
generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi
sau scrie aceste cookie-uri.
Cookie-urile acestor terțe părți pot fi folosite pentru a-ți arăta reclame și pe alte site-uri, bazându-se pe
navigarea ta pe acest site. De asemenea, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări
succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, site-ul nostru nu
poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de site-ul nostru.
De exemplu, când distribui un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea
socială va înregistra activitatea ta.

Cum poți opri cookie-urile?
Poți configura browser-ul tău pentru a respinge fișierele cookie. Dezactivarea sau refuzul de a primi cookieuri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta
cookie-uri nu înseamnă că nu vei mai primi/vedea publicitate online.
Îți poți configura browser-ul să nu accepte, în general, cookie-uri sau doar pentru anumite site-uri. Pentru
aceasta, poți accesa oricând opțiunile sau preferințele browser-ului tău.

Care sunt cookie-urile existente pe site-ul nostru?
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Furnizor

Scop

Expirare
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edenred.ro

Stores the user's cookie consent state for the

1 an

HTTP

1 an

HTTP

Session

HTTP

Session

HTTP

Necesare
CookieConsent

current domain
__cfduid

onesignal.com

Used by the content network, Cloudflare, to
identify trusted web traffic.

ASP.NET_SessionId searchv2.edenred.com Preserves the visitor's session state across page
requests.
TS# [x2]

edenred.ro
searchv2.edenred.com

Pending

Nume
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Scop

Expirare
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ads.linkedin.com

Remembers the user's selected language version

Session

HTTP

linkedin.com

of a website

edenred.com

Registers a unique ID that is used to generate

edenred.ro

statistical data on how the visitor uses the website.

2 ani

HTTP

edenred.com

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 zi

HTTP

edenred.com

Registers a unique ID that is used to generate

edenred.ro

statistical data on how the visitor uses the website.

1 zi

HTTP

edenred.ro

Used by Google Tag Manager to control the

1 zi

HTTP

Sesiune

Pixel

29 zile

HTTP

1 an

HTTP

1 an

HTTP

1 an

HTTP

1 zi

HTTP

1 zi

HTTP

3 luni

HTTP

3 luni

HTTP

Preferinte
lang [x2]
Statistici
_ga [x2]
_gat
_gid [x2]
_dc_gtm_UA-#

loading of a Google Analytics script tag.
collect

google-analytics.com

Used to send data to Google Analytics about the
visitor's device and behaviour. Tracks the visitor
across devices and marketing channels.

Marketing
BizoID

ads.linkedin.com

Used to track visitors on multiple websites, in
order to present relevant advertisement based on
the visitor's preferences.

MUID

bing.com

Used widely by Microsoft as a unique user ID. The
cookie enables user tracking by synchronising the
ID across many Microsoft domains.

MUIDB

bing.com

Registers data on visitors from multiple visits and
on multiple websites. This information is used to
measure the efficiency of advertisement on
websites.
Used by Google DoubleClick to register and report
the website user's actions after viewing or clicking

IDE

doubleclick.net

one of the advertiser's ads with the purpose of
measuring the efficacy of an ad and to present
targeted ads to the user.

test_cookie

doubleclick.net

Used to check if the user's browser supports
cookies.

_fbp

edenred.ro

Used by Facebook to deliver a series of
advertisement products such as real time bidding
from third party advertisers.

_gcl_au

edenred.ro

Used by Google AdSense for experimenting with
advertisement efficiency across websites using
their services.

fr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of
advertisement products such as real time bidding
from third party advertisers.

Nume

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

tr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of

Sesiune

Pixel

Sesiune

Pixel

6 luni

HTTP

2 ani

HTTP

2 ani

HTTP

1 zi

HTTP

29 zile

HTTP

Sesiune

Pixel

advertisement products such as real time bidding
from third party advertisers.
ads/ga-audiences google.com

Used by Google AdWords to re-engage visitors
that are likely to convert to customers based on
the visitor's online behaviour across websites.

NID

google.com

Registers a unique ID that identifies a returning
user's device. The ID is used for targeted ads.

bcookie

linkedin.com

Used by the social networking service, LinkedIn,
for tracking the use of embedded services.

bscookie

linkedin.com

Used by the social networking service, LinkedIn,
for tracking the use of embedded services.

lidc

linkedin.com

Used by the social networking service, LinkedIn,
for tracking the use of embedded services.

UserMatchHistory

linkedin.com

Used to track visitors on multiple websites, in
order to present relevant advertisement based on
the visitor's preferences.

pagead/1p-user-

google.com

Pending

list/#

Tracker

Neclasificate
gwcc

edenred.ro

This cookie allows Google to track any call

3 luni

HTTP

5 ani

HTTP

conversions on mobile devices. For example if a
customer is clicking a phone number on the
contact us page to dial from their mobile device
Emaps-UserId

searchv2.edenred.com Registers a unique ID that is used to generate
statistical data on how the visitor uses the website.

jStorage

searchv2.edenred.com Remembers your Cookies acceptance settings

Persistent HTML

from the www.edenred.ro website
jStorage_update

searchv2.edenred.com Remembers your Cookies acceptance settings
from the www.edenred.ro website

Persistent HTML

