Politica privind utilizarea fișierelor de tip Cookie
Introducere
Prezenta Politică privind utilizarea fișierelor de tip Cookie se aplică tuturor utilizatorilor websitului
www.ironguard.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor cu privire
la plasarea, utilizarea și administrarea acestor fișiere în contextul navigării pe acest website.
Folosim termenul "cookie"-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin
intermediul cărora pot fi colectate date în mod automat. Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza
utilizatorilor o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui
utilizator în parte și anume:



îmbunătățirea utilizării acestui website, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în
timpul vizitelor;



furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de
internet;



anticiparea unor eventuale servicii / bunuri care pot fi în viitor oferite utilizatorilor prin
intermediul acestui website, în funcție de istoricul de navigare.
Cookie-urile ne transmit un feedback valoros, care ne permite să adoptăm măsuri pentru ca această
pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru dumneavoastră.
1. Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit?
Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu mai bun,
personalizat, care să răspundă nevoilor dumneavoastră. Datele stocate de fi șierele de tip cookie utilizate
de noi nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi identificată o persoană.
Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browser pe dispozitivul
dumneavoastră (computer, laptop, smartphone, etc.) în funcție de website-urile pe care le vizita ți. Aceste
fișiere fac interacțiunea cu website-urile mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea î și pot aminti
preferințele dumneavoastră, prin trimiterea informațiilor înapoi la website-ul originar (first-party
cookie) sau către alt website căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizita ți din nou website-ul
respectiv utilizând același dispozitiv.
2. Cum puteţi controla fişierele de tip cookie
Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să
le blocaţi, sau chiar să le eliminaţi, prin intermediul setărilor browser-ului sau prin utilizarea unor
software puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru fiecare categorie de
cookies. Dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie, există posibilitatea de a nu avea acces la toate
funcțiunile acestui website.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate și să configura ți browser-ul astfel încât să
refuze acest tip de fișiere, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser. Pentru a ob ține mai
multe informații, vă invităm să accesați link-urile de mai jos:



Setări de cookie în Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)



Setări de cookie în Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences)




Setări de cookie în Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en)

Setări de cookie în Safari (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac)



Setări de cookie în Opera (https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, puteți vizita www.allaboutcookies.org sau
www.youronlinechoices.eu pentru informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și via ța
privată online.
3. Fișierele de tip cookie utilizate – SE PERSONALIZEAZĂ ÎN FUNCȚIE DE COOKIES
UTILIZATE DE WEBSITE
În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie pe care le utilizăm sunt:



Fișiere de tip cookie absolut necesare sunt cele care vă permit să navigați pe website și să îi
utilizați funcțiile de bază. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea websiteurilor.



Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța permit colectarea de date privind
traficul, sursele de trafic și comportamentul utilizatorului pe website. Aceste informa ții ajută la
îmbunătățirea modului în care funcționează website-ul. Perioada de expirare a acestor fi șiere de tip
cookie este de maximum 2 ani.



Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt cele care “vă recunosc” atunci când
reveniți pe website-ul nostru și ne ajută să vă oferim conținut personalizat. Aceste fi șiere de tip cookie
colectează informații anonime și nu vă pot urmări pe alte website-uri. Perioada de expirare a acestor
fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.



Fișiere de tip cookie privind marketing-ul și identificarea publicului țintă înregistrează
paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care le-ați accesat. Aceste informa ții sunt utilizate pentru
a oferi reclame mai relevante dar și pentru a limita frecvența cu care pute ți vedea o reclamă și pentru
a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare. În acest scop, putem împărtă și aceste
informații cu terțe părți cum ar fi agenții de publicitate. Perioada de expirare a acestor fi șiere de tip
cookie este de maximum 2 ani.



Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale vă permit să vă împărtășiți activitatea pe rețele
sociale, cum ar fi Facebook și Twitter. Aceste fișiere de tip cookie nu sunt controlate de către noi.
S.C. IRON GUARD 2012 S.R.L utilizează serviciile unor părți terțe pentru a obține informa ții cu privire
la utilizarea website-ului, pentru a optimiza experiența utilizatorilor și pentru a le prezenta publicitate
în afara website-ului. Aceste părți terțe (de exemplu, agenţii de publicitate sau serviciile de analiză a
traficului web) pot, de asemenea, utiliza fișiere de tip cookie, asupra cărora nu exercităm niciun control.
4. Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri statistice și pentru monitorizarea traficului web
Google Analytics
Website-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiză web, furnizat de Google.
Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea website-ului vor fi transmise și
stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza
aceste informații în scopul evaluării utilizării a website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea
website-ului pentru operatorii website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea websiteului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informa ții către ter ți în
cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care ace ști ter ți prelucrează informa țiile
în numele Google.
Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care pute ți vizita website-ul nostru.
Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-on pe browser-ul dvs.
web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. Modulele cookie pentru afişarea de reclame şi conţinut direcţionate (module cookie de
publicitate direcţionată)
Pentru a adapta informaţiile şi reclamele în funcţie de interesele dumneavoastră şi relevanţă, furnizorii
de publicitate încearcă să vă înţeleagă interesele probabile pe baza vizitelor şi a comportamentului de
navigare. În funcţie de aceste domenii de interes, pot dezvolta un profil segmentat, după care să
adapteze conţinutul şi reclamele de pe website-ul nostru pentru diverse grupuri de clienţi.
6. Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale
Pe unele website-uri, terţe părţi care furnizează aplicaţii prin intermediul acestor website-uri pot plasa
propriile lor fişiere de tip cookie în vederea monitorizării performanţei aplicaţiilor lor sau pentru a-şi
personaliza aceste aplicaţii. De exemplu, atunci când distribuiţi un articol utilizând un buton de
distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter) disponibil pe un website, platforma
reţelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru.
Aceste website-uri de socializare pot, de asemenea, să vă colecteze datele personale în scopuri proprii.
S.C. IRON GUARD 2012 S.R.L nu are nicio răspundere asupra modului în care website-urile de
socializare vă utilizează datele personale. Pentru informaţii despre modulele cookie setate de websiteurile de socializare şi despre datele pe care acestea le pot colecta, vă rugăm să consultaţi politicile
acestora de confidenţialitate şi privind modulele cookie.
7. Link-uri către alte website-uri
Pe website-ul nostru există link-uri către alte terțe website-uri care nu sunt sub controlul nostru. În
momentul în care aceste link-uri sunt accesate, utilizatorii se supun politicii website-ului respectiv. Vă
recomandăm să citiți termenii de utilizare și politicile de confidențialitate ale acestora înainte de a le
folosi sau de a trimite date personale sau orice alte informa ții pe sau prin intermediul lor.
8. Modificarea Politicii Privind Fișierele Cookie
De fiecare dată când modificăm politica privind fişierele cookie ve ți fi informat prin publicarea online a
noii versiuni pe website.
Noua versiune va intra în vigoare la data publicării online.

