POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE
HEINEKEN ROMANIA SA, persoana juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Str.
Tipografilor Nr. 11-15, Aripa A2-L, Etaj 4, înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. de ordine
J40/12235/2002 având cod de înregistrare fiscală RO 13240781 („HEINEKEN”) utilizează cookie-uri
pentru a vă oferi o experiență online mai bună. Pentru a utiliza pe deplin site-ul web al HEINEKEN,
computerul, tableta sau telefonul dvs. mobil trebuie să acceptați module cookie. Considerăm că este
important să știți ce cookie-uri utilizează site-ul nostru web și în ce scopuri. Acest lucru vă va ajuta să
vă protejați confidențialitatea, oferindu-vă în același timp cea mai bună experiență online.
HEINEKEN are scopul de a face ca experiența și interacțiunea dvs. online să dispună de cât mai multe
informații și să fie cât mai relevante posibil. Utilizăm cookie-uri sau tehnici similare pentru a realiza
acest lucru. Rețineți faptul că puteți să continuați să utilizați Site-ul nostru web, după ce optați cu
privire la cookie-urile pe care doriți să le instalați. Prin urmare, considerăm că este important să citiți
cu atenție Politica privind cookie-urile, astfel încât să știți ce cookie-uri utilizează Site-ul nostru web
și în ce scopuri. Dacă nu doriți să acceptați cookie-uri în legătură cu utilizarea acestui Site web, nu
trebuie să acceptați cookie-uri prin intermediul banner-ului pop-up.

CE SUNT COOKIE-URILE? După ce completați vârstă și intrați pe Site-ul web, acesta va folosi așanumitele cookie-uri. Fișierele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni care conțin cantități mici de
informații ce sunt descărcate și pot fi stocate pe dispozitivul dvs. de utilizator, de ex. computerul (sau
alte dispozitive cu acces la Internet, cum ar fi un telefon inteligent (smartphone) sau o tabletă).
HEINEKEN poate folosi tehnici similare, cum ar fi pixeli, semnalizatoare web și amprente ale
dispozitivului. Din motive de coerență, toate aceste tehnici combinate vor fi denumite în continuare
"cookie-uri".
Această Politică privind cookie-urile vă oferă informații despre cookie-urile pe care le folosim și în ce
scop. Politica noastră de confidențialitate stabilește detaliile complete ale celorlalte informații pe care
le putem colecta și modul în care vă putem folosi informațiile dvs. personale.

COOKIE-URI UTILIZATE PE SITE-UL WEB
HEINEKEN utilizează mai multe tipuri diferite de module cookie. Unele dintre acestea sunt cookie-uri
de sesiune care sunt temporare și ne permit să conectăm acțiunile dvs. în timpul unei sesiuni de
navigare/browser. Cookie-urile pentru sesiuni sunt șterse atunci când închideți browserul. Alte cookieuri sunt cookie-urile persistente care rămân pe dispozitiv pentru perioada de timp specificată în
modulul cookie. Site-ul web utilizează cookie-uri pentru următoarele scopuri:
•

COOKIE-urile NECESARE
Cookie-urile necesare sunt esențiale și vă ajută să navigați pe Site-ul web. Facilitează utilizarea Siteului web de către vizitatori. Aceste cookie-uri vă asigură că trebuie să treceți doar de poarta de
acces referitoare la vârstă o singură dată și că coșul dvs. este salvat în timpul tuturor etapelor
procesului dvs. de verificare. Aceste cookie-uri ajută de asemenea la susținerea securității Site-ului
web și a funcționalității de bază.

•

COOKIE-urile DE PERFORMANȚĂ
Performanța cookie-urilor ne ajută să înțelegem comportamentul vizitatorilor noștri și
utilizarea Site-ului web ca întreg. De exemplu, putem utiliza aceste cookie-uri pentru a obține

o perspectivă asupra modului în care vizitatorii noștri utilizează Site-ul nostru web. Aceasta
înseamnă că putem afla ce funcționează și ce nu, ne permite să îmbunătățim continuu Site-ul
web și să măsuram cât de eficiente sunt publicitatea și comunicarea noastră.
•

Utilizăm cookie-urile Google Analytics pentru a obține o imagine generală a obiceiurilor
vizitatorilor și a volumului de vizitatori și pentru a contribui la îmbunătățirea experienței
globale pe Site-ul nostru web. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor
corespunzătoare din browser-ul dvs., așa cum este descris mai sus. În plus, puteți preveni
colectarea și utilizarea de către Google a datelor (cookie-uri și adresa IP) prin descărcarea și
instalarea plugin-ului de browser disponibil la
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro. Puteți dezactiva utilizarea Google Analytics
utilizând link-ul dezactivare Google Analytics. Acest link creează un cookie de tip opt-out,
care împiedică prelucrarea ulterioară a datelor. Pentru mai multe informații despre cookieurile Google Analytics, consultați paginile de ajutor Google și Politica de confidențialitate:
Politica de confidențialitate a Google și Ajutor Google Analytics.

•

COOKIE-urile DE COMUNICARE
Site-ul web permite cookie-urile de pe rețele sociale terțe (de exemplu, Facebook, YouTube,
Twitter, LinkedIn). Acest lucru vă permite să partajați conținutul Site-ului web pe rețelele de
socializare. Acești terți pot utiliza cookie-urile în scopuri proprii. HEINEKEN nu are nicio
influență asupra modului în care aceste rețele de socializare utilizează datele dvs. Pentru mai
multe informații privind cookie-urile stabilite de rețelele de socializare, consultați propriile
Politici de confidențialitate și cookie-uri.

•

COOKIE-urile DE PUBLICITATE
Cookie-urile publicitare îți vor aminti preferințele pentru produse și pagini și, în general,
faptul că ai vizitat Site-ul web. Ne străduim să vă furnizăm reclame relevante pentru dvs. și
interesele dvs. pe alte platforme online, acolo unde acestea sunt disponibile în funcție de
vizitele dvs. și de comportamentul de navigare pe Site-ul nostru web și pe alte site-uri terțe.
În funcție de aceste interese, dezvoltăm un profil segmentat și apoi adaptăm conținutul și
anunțurile publicitare pe Site-ul nostru web pentru diferite grupuri de clienți.
Părțile terțe care stabilesc cookie-urile prin intermediul Site-ului nostru web pot încerca, de
asemenea, să afle care sunt interesele dvs. în acest mod și aceste informații pot fi, de
asemenea, folosite pentru a vă prezenta conținut sau reclame care ar putea fi mai
interesante pentru dvs. de pe alte site-uri web care nu aparțin HEINEKEN. În acest caz,
informațiile despre vizita dvs. curentă pe Site-ul web pot fi combinate cu informații din
vizitele anterioare pe alte site-uri decât ale noastre.
Aceste cookie-uri de publicitate sunt, de asemenea, folosite pentru a limita numărul de
vizualizări ale unui anunț publicitar, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficacității
anunțurilor publicitare.
Chiar dacă aceste cookie-uri de publicitate nu sunt folosite, rețineți faptul că veți primi
anunțuri publicitare pe Site-ul nostru web; cu toate acestea, aceste anunțuri publicitare nu
vor fi adaptate intereselor dvs. Aceste anunțuri publicitare pot fi, de exemplu, modificate în
funcție de conținutul site-ului web. Puteți compara acest tip de anunțuri publicitare pe
Internet legate de conținut cu publicitatea televizată. În cazul în care, să zicem, vizionați un
program culinar la televizor, veți observa adesea o reclamă publicitară despre produsele de
gătit în timpul pauzelor publicitare în timp ce acest program este pornit.

CONTROLUL SETĂRILOR COOKIE-URILOR
După ce ne-ați dat acordul dvs. cu privire la utilizarea cookie-urilor, vom stoca un cookie pe computer
sau pe dispozitiv pentru a vă aminti acest lucru pentru data viitoare. Dacă doriți să retrageți oricând
consimțământul dvs. referitor la cookie, va trebui să ștergeți modulele cookie utilizând setările
browserului dvs. Internet. Trebuie să faceți acest lucru prin setările browserului pentru fiecare
browser pe care îl utilizați. Rețineți faptul că unele dintre serviciile noastre nu vor funcționa dacă
browserul dvs. nu acceptă cookie-uri. Cu toate acestea, puteți permite cookie-urile de pe site-uri
web, făcându-le "site-uri de încredere" în browserul dvs. de internet. Următoarele link-uri vă pot
ajuta în gestionarea setărilor cookie-urilor sau puteți utiliza opțiunea "Ajutor" din browserul dvs. de
internet pentru mai multe detalii.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Adobe (cookie-uriflash): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html
Pentru a bloca în mod special cookie-urile Google Analytics, puteți instala programul „Google
Analytics Opt-out Browser Add-on” oferit de Google.

PREZENTARE GENERALĂ COOKIE-URI
Mai jos este o listă completă a cookie-urilor utilizate pe site-ul web al a HEINEKEN:

Cookie-uri necesare
DENUMIRE

PERSISTENȚĂ DESCRIERE

AgeGatewayAllowed

Sfârșitul
sesiunii

Salvează anul de naștere al utilizatorilor la
acces și verifică dacă un vizitator al site-ului
webare vârsta legală pentru a accesa site-ul
web.

AgeGatewayCod

Sfârșitul
sesiunii

Acest modul cookie stochează codul țării
vizitatorului site-ului web.

AgeGatewayCoo

Sfârșitul
sesiunii

Acest modul cookie salvează țara de origine
până la sfârșitul sesiunii.

AgeGatewayDarkMarket

Sfârșitul
sesiunii

Acest modul cookie recunoaște dacă un
vizitator al unui site web este originar de pe
o piață obscură. O piață obscură are politici
de publicitate stricte și, prin urmare, unele
funcționalități ale site-ului web nu vor
apărea.

AgeGatewayDob

Sfârșitul
sesiunii

Acest modul cookie salvează data nașterii
până la sfârșitul sesiunii.

SURSA

AgeGatewayGreyMarket

Sfârșitul
sesiunii

Acest modul cookie recunoaște dacă un
vizitator de site-uri web provine de pe o
piață gri. O piață gri are politici de
publicitate mai stricte și, prin urmare, unele
funcționalități ale site-ului web nu vor
apărea.

PHPSESSID

Sfârșitul
sesiunii

Acest modul cookie reține id-ul sesiunii
curente a unui vizitator pe site, la un anumit
moment. După închiderea paginii web, id-ul
reținut este șters.

Cookie-uri de performanță (Vedeți secțiunea 3c a prezentei Politici)
DENUMIRE

PERSISTENȚĂ DESCRIERE

_ga

2 ani

Un identificatior unic dat fiecărui
Google
browser pentru a urmări interacțiunile cu
Inc.
website-ul.

_gid

24 ore

Un identificatior unic dat fiecărui
Google
browser pentru a urmări interacțiunile cu
Inc.
website-ul.

_gat_gtag_UA_118129216_1 1 minut

SURSA

Un identificatior unic dat fiecărui
Google
browser pentru a urmări interacțiunile cu
Inc.
website-ul.

CONCLUZII FINALE
Vom supune revizuirii continue această Politică privind cookie-urile și vom face periodic unele
actualizări. Orice modificări la această Politică privind cookie-urile vor fi afișate pe pagina noastră de
Internet și vă vor fi comunicate în măsura în care este posibil în mod rezonabil. Puteți consulta
această pagină web pentru cea mai recentă versiune.
Dacă aveți întrebări și/sau comentarii suplimentare, vă rugăm să contactați
compliance.romania@heineken.com.

