Politica de utilizare Cookies
Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect
extrem de important. De aceea vă informăm în continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter
personal și a datelor fără caracter personal.
Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății MATEROM
Automotive SRL în limitele prevăzute de lege, exceptând drepturile persoanelor vizate descrise în continuare.
Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea acestor date se pot obține
informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității ofertei, mai
concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:
-Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea
-Data și ora consultării, respectiv solicitării
-Numele paginii consultate sau a fișierului consultat
-Referire la pagina de pe care se consultă această pagină
-Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
sistemul de operare folosit de utilizator
1.

Ce este un Cookie?

Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește
această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei
pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate
sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi
aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și
variază în unele cazuri conținutul afișat.
Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența utilizatorului în cazul reaccesării
respectivei pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie
își amintesc, de exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează ofertele
afișate intereselor și nevoilor dumneavoastră personale. Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se șterg
automat de pe hard disk-ul dumneavoastră după finalizarea sesiunii browser-ului („Session Cookies”). În plus,
folosim și Cookie-uri care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. Acest lucru
urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul unei noi accesări a paginii web, prin
adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personală, optimizând astfel timpul de încărcare.

2.

Setările pentru Cookie-uri pe această pagină web

Cookie-uri care nu necesită acordul dumneavoastră
Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare, numite și „strictly necessary”, asigură funcții fără de care nu puteți
utiliza corect pagina web. Aceste fișiere Cookie sunt utilizate exclusiv de noi și sunt așa-numitele First Party
Cookies. Acestea sunt stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerul dumneavoastră. Fișiere
Cookie care sunt neapărat necesare: Pentru funcția de conectare avem un „Session-Cookie”. Fără acest Cookie
nu este posibilă conectarea și nu merg funcțiile din spatele conectării.

În plus, asemenea fișiere Cookie asigură, de exemplu, la schimbarea paginii din http în https funcționalitatea
paginii și respectarea cerințelor de securitate cu privire la transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor Cookie
neapărat necesare nu se solicită acordul dumneavoastră.
3.Ce cookie-uri folosim?
Social Plugins.
Materom Automotive utilizează pe site și așa numite Social Plugins (în continuare butoane) ale rețelelor sociale
cum ar fi Facebook.
Pe paginile noastre web se utilizează plug-in-uri sociale de la Facebook. Utilizați în acest scop butonul Like. Este
vorba de o ofertă a companiei americane Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA).
Dacă vizitați una din paginile noastre web care conține un astfel de plug-in, acest fapt nu creează o legătură cu
această companie. Acest lucru se întâmplă doar dacă vă exprimați în mod explicit acordul, care vă este solicitat
atunci când faceți clic pe un buton corespunzător.
Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către
Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru
protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la
Facebook:http://www.facebook.com/policy.php
Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze contului dumneavoastră de Facebook datele colectate la accesarea
paginii noastre web, trebuie să vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web. Puteți preveni
complet încărcarea plug-in-urilor Facebook folosind Add-Ons pentru browser-ul dumneavoastră, de exemplu, cu
un „Facebook Blocker”
Tabelul de mai jos descrie fiecare cookie utilizat pe website, inclusiv scopul acestuia. Nu vom utiliza aceste
cookie-uri în alte moduri decât cele indicate în prezenta Politică de utilizare cookie-uri.

Denumire cookie/Tip
GPS

Durată de viata
1 zi

PREF

2 ani

LOGIN_INFO

6 luni

YSC

Sesiune

Scop
Deținator Youtube. Înregistrează un ID unic pe dispozitivele
mobile pentru a permite urmărirea pe baza locației geografice
GPS.
Deținator Youtube. Acest cookie stochează preferințele și alte
informații, în special limba preferată, câte rezultate de căutare
doriți să fie afișate pe pagina dvs. și dacă doriți sau nu să aveți
activat filtrul SafeSearch Google.

Deținator Youtube. Acest cookie este utilizat pentru redarea
videoclipurilor YouTube încorporate pe site-ul web.
Deținator Youtube. Înregistrează un ID unic pentru a păstra statistici
despre videoclipurile de pe YouTube pe care le-a văzut utilizatorul.

VISITOR_INFO1_LIVE

1P_JAR

6 luni

1 luna

Deținator Youtube. Încercați să estimeze lățimea de bandă a
utilizatorilor pe paginile cu videoclipuri YouTube integrate.
Acest cookie realizează informații despre modul în care utilizatorul
final folosește site-ul și despre orice publicitate pe care utilizatorul
final le-a putut vedea înainte de a vizita respectivul site.
Aceste cookie-uri permit site-ului web să își amintească alegerile pe
care le faceți (cum ar fi numele de utilizator, limba sau regiunea în

OTZ

1 luna

care vă aflați) și oferă funcții îmbunătățite și mai personale. De
exemplu, un site web poate să vă furnizeze rapoarte meteo locale
sau știri de trafic stocând într-un cookie regiunea în care vă aflați în

APISID

2 ani

CONSENT

1 luna

HSID

1 an

NID

1 luna

prezent.
Acest cookie funcționează prin identificarea unică a
browserului și dispozitivului.
Utilizat pentru data și ora vizitei în spațiul web.
Utilizat (care este deținut de Google) pentru a construi un
profil al intereselor vizitatorului site-ului și pentru a afișa
reclame relevante pe alte site-uri.
Acest cookie este setat de DoubleClick (care este deținut de Google)
pentru a vă ajuta să construiți un profil al intereselor dvs. și să vă
afișeze anunțuri relevante pe alte site-uri.
Scopul principal al acestui cookie este: funcționalitatea. Acest

OGPC

1 luna

cookie permite funcționalitatea Google Maps.

SAPISID

1 an

Utilizat ca cookie DoubleClick este, în general, setat prin
intermediul site-ului de către partenerii de publicitate și
utilizat de aceștia pentru a construi un profil al intereselor
vizitatorului site-ului și pentru a afișa reclame relevante pe
alte site-uri.

SID

1 an

Utilizat ca și cookie de sesiune, este probabil să fie utilizat
ca și pentru gestionarea statului de sesiune

3 luni

Utilizat pentru realizează informații despre modul în care
utilizatorul final folosește site-ul și despre orice publicitate
pe care utilizatorul final le-a putut vedea înainte de a
vizita respectivul site.

1 an

Utilizat pentru realizează informații despre modul în care
utilizatorul final folosește site-ul și despre orice publicitate
pe care utilizatorul final le-a putut vedea înainte de a vizita
respectiveul site.

SIDCC

SSID

__Secure-3PAPISID

1 sesiune

__Secure-3PSID

1 sesiune

__Secure-APISID

1 sesiune

__Secure-HSID

6 luni

__Secure-SSID

6 luni

Folosit prin scopuri de direcționare pentru a construi un profil al
intereselor vizitatorului site-ului web pentru a afișa publicitate
Google relevantă și personalizată
Folosit prin scopuri de direcționare pentru a construi un profil al
intereselor vizitatorului site-ului web pentru a afișa publicitate
Google relevantă și personalizată
Folosit prin scopuri de direcționare pentru a construi un profil al
intereselor vizitatorului site-ului web pentru a afișa publicitate
Google relevantă și personalizată
Utilizat în scopuri de securitate pentru a stoca înregistrări semnate
și criptate digital ale ID-ului contului de utilizator al Google și cel
mai recent timp de conectare, care permite Google să autentifice
utilizatorii, să prevină utilizarea frauduloasă a certificatelor de
autentificare și să protejeze datele utilizatorului de părțile
neautorizate. Acest lucru poate fi utilizat și în scopuri de
direcționare pentru a afișa conținut publicitar relevant și
personalizat
Folosit pentru a stoca informații despre modul în care utilizați siteul și orice publicitate pe care ați văzut-o înainte de a vizita acest
site, pe lângă faptul că a fost utilizat pentru a ajuta la personalizarea
publicității pe proprietățile Google, prin amintirea căutărilor dvs.
cele mai recente, a interacțiunilor anterioare cu anunțurile unui
agent de publicitate sau rezultatele căutării și vizitele dvs. pe un site
web al agenților de publicitate.

4.Setările fișierelor dumneavoastră cookie
Puteți seta browser-ul dumneavoastră în așa fel încât fișierele Cookie să fie create doar cu acordul
dumneavoastră sau să fie în general refuzate. Vă rugăm însă să rețineți că fără fișiere Cookie, anumite zone ale
paginii web nu pot fi utilizate sau sunt doar în mod limitat utilizabile. Aveți posibilitatea de a controla utilizarea de
„Cookies” și de a o împiedica, în cazul în care vă configurați browser-ul după cum urmează:
Internet Explorer
A se consulta în acest sens https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies




Pasul 1. În Internet Explorer, selectați butonul Instrumente , apoi selectați Opțiuni internet.
Pasul 2. Selectați fila Confidențialitate și, sub Setări, selectați Complex și alegeți dacă doriți să acceptați,
să blocați sau să fiți notificat în legătură cu modulele cookie principale și cu cele de la terți.

Mozilla Firefox
A se consulta în acest sens https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences




Pasul 1. Secțiunea „Unelte -> Opțiuni”, în partea stângă selectăm “Cofidențialitate și securitate”
Pasul 2 Alegem bifa de la Standard pe Personalizată și la Cookie-uri putem debifa si selecta alte setări.

Google ChromeA se consulta în acest sens
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro



Pasul 1 Meniu – Setări – Confidențialitate și securitate – la secțiunea „ Setările site-ului”
Pasul 2 la secțiunea Permisiuni „Cookie-uri și date privind site-ul” bifați rubricile dorite – confirmați

Safari
A se consulta în acest sens https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/aside/glos0126d795/13.0/mac/10.15




Pasul 1 Alegeți Safari > Preferințe, faceți clic pe Intimitate
Pasul 2 Selectați “Împiedicați urmărirea pe site-uri multiple”.

