POLITICĂ DE COOKIE-uri
1. Informații generale
Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor/vizitatorilor site-ului
www.promotiebere.ro.
Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor/vizitatorilor acestui site cu
privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către administratorii site-ului, în contextul
navigării pe acest site.
Înainte de a continua navigarea pe www.promotiebere.ro vă rugăm să vă alocați timp pentru a citi și
înțelege conținutul acestei pagini si a Politicii de Confidențialitate, actualizată cu cerințele
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Prin continuarea navigării pe site-ul www.promotiebere.ro confirmați acceptarea utilizării fișierelor de
tip cookie conform celor descrise mai jos. Nu uitați totuși că puteți modifica în orice moment setările
acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie-uri.
În această pagină, veți găsi detalii referitoare la ce reprezintă cookie-urile, în ce scop sunt folosite și care
sunt implicațiile pentru utilizator/ vizitator ca urmare a acceptării cookie-urilor din siteul www.promotiebere.ro.
2. Ce sunt cookie-urile?
Termenul „cookie”-uri se referă la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora
pot fi colectate informații în mod automat. Un „cookie” reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format
din litere și numere, care va fi stocat pe orice terminal cu acces la internet utilizat de vizitator/ utilizator
(telefon mobil, tabletă, laptop/ calculator sau orice alt dispozitiv). Cookie-urile sunt instalate prin
solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, Opera).
Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu
conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul
utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browser-ul trimite către serverul site-ului acest fișier,
permițând, astfel, identificarea unui vizitator care a revenit pe site. Daca vă veți conecta de pe un alt
browser, la următoarea vizită va trebui să parcurgeți din nou procesul de selecție a cookie-urilor.
Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului și conținutul sau valoarea cookie-ului.
Informațiile colectate de cookie-uri nu rețin numele sau datele completate de dumneavoastră în
formularele aflate pe site, însă au un ID (cod unic) pentru a deosebi un vizitator față de altul, ceea ce
face ca acest ID (cod) să fie considerat dată cu caracter personal.
3. Scopurile utilizării cookie-urilor
Cookie-urile sunt utilizate pentru a vă personaliza și îmbunătăți experiența de navigare pe site, inclusiv
prin identificarea oricăror erori care apar în timpul navigării, precum și pentru a analiza traficul de pe
site.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează siteul www.promotiebere.ro, putem adopta măsuri pentru ca site-ul să fie mai eficient și mai accesibil pentru
dv.
4. Durata de viață a cookie-urilor
Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat.
Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:
o „Cookie de sesiune” este un cookie cu o durata de stocare temporara, limitată doar la durata
sesiunii in care vizitatorul accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browserului, valabilitatea cookie-ului de sesiune se pierde.

„Cookie persistente” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizat de dv.
până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau luni) sau
până la ștergerea acestuia de către dv. în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.
5. Cookie-urile plasate de terți
Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică
nu de către administratorul website-ului, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate
de terți („third party cookies”). Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile
în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate operabile de deținătorul website-ului.
Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics.
Puteți să consultați mai multe detalii referitoare la cookie-urile Google Analytics aici:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs
o

6. Ce tipuri de module cookie utilizăm?
Site-ul www.promotiebere.ro utilizează atât cookie-uri de sesiune, cât și Cookie-uri persistente.
Modulele cookie de sesiune sunt active numai pe durata unei sesiuni (de regulă, vizita obișnuită pe un
website sau sesiunea unui browser).
Modulele cookie persistente ne ajută să vă recunoaștem ca utilizator existent, ceea ce facilitează
revenirea dumneavoastră la site-ul www.promotiebere.ro sau interacțiunea cu serviciile noastre.
Cookie-urile persistente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și nu sunt șterse atunci când
sesiunea de navigare este închisă.
Mai jos vă prezentăm cookie-urile folosite pe acest site și scopul acestora:
1) Cookie-uri strict necesare- sunt esențiale pentru buna utilizare a site-ului, fiind cele utilizate
pentru implementare cookie în scopul imbunătăţirii experinţei pe care vizitatorii o au în utilizarea
site-ului.
2) Cookie-uri de analiză trafic- sunt cele care permit determinarea numărului de vizitatori, duratei
unei vizite pe site, determinarea browserul sau a altor pagini de pe care utilizatorii acceseaza siteul .
7. Dezactivare cookie-uri
În cazul în care nu doriți să primiți un anumit tip de cookie-uri, puteți să îl dezactivați, dând click pe
opțiunea dorită. Dacă vă răzgândiți, puteți să reactivați cookie-urile, utilizând aceleași setări.
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat,
atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
8. Prevederi finale
S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L., își rezervă dreptul unilateral de a
actualiza, modifica, termenii menționați în acest document, fără a anunța în prealabil, respectivele
modificări intrând în vigoare din momentul publicării pe site-ul www.promotiebere.ro. Utilizatorul va fi
înștiințat de aceste modificări în momentul parcurgerii acestei secțiuni, astfel că S.C. TRANSILVANIA
GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L. îndeamnă toți utilizatorii să verifice și să citească în totalitate
prevederile din Politica Cookie la fiecare utilizare a site-ului.
Pentru orice informații suplimentare,
mail protectia.datelor@tgie.ro.
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