Informare privind Cookie-urile folosite pe site-ul
www.prestigeasig.ro

Ultima actualizare: 21.Mai 2018
Site-ul nostru utilizează module cookie pentru a face diferența între utilizatorii care îl
accesează.
Un cookie este o arhivă alfa-numerică mică stocată pe hard disk sau în browser-ul unui
computer, tabletă, smartphone sau dispozitiv similar când se navighează pe internet.
Cookie-urile ne permit să oferim informații relevante despre produsele și serviciile noastre și
să vă oferim o experiență mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru.
Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt de tip analitic, care numără utilizatorii, ne
ajută să înțelegem cum se navighează pe site-ul nostru și ajută la îmbunătățirea modului în
care funcționează site-ul, de exemplu, făcând rezultatele să fie mai exacte în cazul
căutărilor.
De asemenea, utilizăm anumite module cookie în scopuri de publicitate, astfel încât să
putem gestiona mai eficient prezentarea produselor noastre pe alte platforme unde
utilizatorii pot solicita servicii, cum ar fi Facebook.
Niciunul dintre cookie-urile noastre nu stochează informații personale cum ar fi numele
sau adresa dvs. Vă rugăm să rețineți că restricționarea cookie-urilor poate avea un impact
asupra unor funcționalități ale site-urilor web ale SC Prestige Insurance Broker de Asigurare
SRL.
Ce fel de Cookie-uri folosim?
În funcție de tipul de organizație care le administrează:
• Cookie-urile proprietare SC Prestige Insurance Broker de Asigurare SRL: instalate de siteul nostru propriu, www.prestigeasig.ro
• Cookie-urile de la terțe părți: instalate de site-uri web care nu fac parte din site-ul proprietar
al SC Prestige Insurance Broker de Asigurare SRL vizitat.
De exemplu, în cazul în care includem conținut de pe YouTube sau Flickr pe propriul site
web sau pe butoanele pe care utilizatorii le pot utiliza pentru a partaja conținut în rețelele
sociale, un utilizator care accesează un astfel de conținut de pe site-ul propriu poate avea
cookie-uri adăugate de la aceste terțe părți.
SC Prestige Insurance Broker de Asigurare SRL nu controlează aceste cookie-uri terță parte
și, prin urmare, utilizatorul trebuie să revadă politicile cookie-urilor acestor site-uri web
pentru informații suplimentare.
În funcție de perioada de timp, aceștia rămân activi în sistemul utilizatorului:

• Cookie-uri pentru sesiuni: colectatează și stochează date numai în timp ce utilizatorul
vizitează site-ul web.
• Cookie-urile persistente: rămân stocate pe un computer și pot fi accesate și gestionate de
organizația responsabilă de modulul cookie pentru o anumită perioadă de timp sau până
când utilizatorul îl șterge.
În funcție de scopul pentru care datele sunt colectate prin cookie-uri:
• Cookie-uri tehnice: permit utilizatorului să utilizeze diferite opțiuni pe care le facilitează: de
exemplu, controlul traficului și comunicării datelor, identificarea unei sesiuni, accesarea
zonelor restricționate, efectuarea unei achiziții, solicitarea unui abonament sau participarea
la un eveniment etc.
• Cookie-urile de personalizare: permit utilizatorului să acceseze servicii cu anumite
caracteristici personalizate, cum ar fi limba, tipul de browser, configurația pentru regiunea
din care utilizatorul accesează serviciile etc.
• Cookie-uri analitice: permit managerilor de site-uri web să urmărească și să analizeze
comportamentul utilizatorilor pe un site web astfel încât aceștia să poată îmbunătăți
informația prin analiza datelor privind utilizarea site-ului de către utilizatorii serviciilor sale.
• Cookie-uri de publicitate: permit gestionarea spațiilor publicitare pe care editorul web le-a
inclus pe un site web unde sunt oferite servicii, pe baza unor criterii cum ar fi tipul de
conținut sau frecvența cu care este afișat conținutul.
Modalități de dezactivare a cookie-urilor în funcție de browser-ul folosit:

§
§
§

§

click stanga cu mouse-ul pe pictogramaSetări(dreapta
sus)
click stanga cu mouse-ul pe Opţiuni Internet
click stanga cu mouse-ul pe Confidenţialitate şi apoi
alege opţiunile
click stanga cu mouse-ul pe Aplicare şi apoi pe OK
pentru salvarea preferinţelor

Internet Explorer
§
§
§

Chrome

§

§
§
§
§

§
Safari

click stanga cu mouse-ul pe pictograma cheie şi
selectează Opţiuni din listă
click stanga cu mouse-ul pe tabul ”Setari avansate”
click stanga cu mouse-ul pe Setări privind conținutul din
secțiunea Confidențialitate.
alege setările pe care le doreşti
click stanga cu mouse-ul pe X pentru a închide
alege Preferinţe
click stanga cu mouse-ul pe panoul de confidentialitate
alege setările pe care le doreşti
click stanga cu mouse-ul pe X pentru a închide

§
§

§

selectează Instrumente din bara principala, apoi Opţiuni
click stanga cu mouse-ul pe tabulConfidenţialitate
alege setările pe care le doreşti

Mozilla Firefox
Mai jos detaliem fiecare tip de cookie pe care îl folosim pe site-ul nostru:
CO O KIE NAM E PRO VIDER TYPE EXPIRY

__utm.gif google-analytics.com Pixel Session
First found URL: h ttp ://w w w .p restig easig .ro /
Cookie purpose description: G o o g le An alytics Trackin g Co d e th at lo g s d etails ab o u t th e visito r's b ro w ser an d co mp u ter.
Initiator: In lin e scrip t, p ag e so u rce lin e n u mb er 58-71
Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/r/__u tm.g if?u tmw v= 5.7.2&u tms= 1&u tmn = 63871641&u tmh n = w w w .p restig easig .ro &u
tmcs=
Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

__utma prestigeasig.ro HTTP 2 years
First found URL: h ttp ://w w w .p restig easig .ro /
Cookie purpose description: Co llects d ata o n th e n u mb er o f times a u ser h as visited th e w eb site as w ell as d ates fo r th e first an d mo st
recen t visit. U sed b y G o o g le An alytics.
Initiator: Pag e so u rce lin e n u mb er 58-71
Source: In lin e scrip t
Data is sent to: Ro man ia (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

__utmb prestigeasig.ro HTTP Session
First found URL: h ttp ://w w w .p restig easig .ro /
Cookie purpose description: Reg isters a timestamp w ith th e exact time o f w h en th e u ser accessed th e w eb site. U sed b y G o o g le An alytic
s to calcu late th e d u ratio n o f a w eb site visit.
Initiator: Pag e so u rce lin e n u mb er 58-71
Source: In lin e scrip t
Data is sent to: Ro man ia (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

__utmc prestigeasig.ro HTTP Session
First found URL: h ttp ://w w w .p restig easig .ro /
Cookie purpose description: Reg isters a timestamp w ith th e exact time o f w h en th e u ser leaves th e w eb site. U sed b y G o o g le An alytics
to calcu late th e d u ratio n o f a w eb site visit.
Initiator: Pag e so u rce lin e n u mb er 58-71
Source: In lin e scrip t
Data is sent to: Ro man ia (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

__utmt prestigeasig.ro HTTP Session
First found URL: h ttp ://w w w .p restig easig .ro /
Cookie purpose description: U sed to th ro ttle th e sp eed o f req u ests to th e server.
Initiator: Pag e so u rce lin e n u mb er 58-71
Source: In lin e scrip t
Data is sent to: Ro man ia (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

