Politica Cookies
Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet
https://www.domeniilefrancoromane.ro/
Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu
privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor în contextul navigării utilizatorilor pe această
pagină de internet.

1. Ce sunt cookie-urile?
Un "internet Cookie" (termen cunoscut și sub denumirea de "browser cookie" sau "HTTP cookie" ori pur și
simplu "cookie") reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe
computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se
accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex. Internet
Explorer, Firefox, Chrome).
Cookie-urile odată instalate au o durata 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.
Un cookie este format din două părți:numele cookie-ului și conținutul / valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul
în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată webserverului respectiv.

2. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul
acestei pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de
navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte, după cum urmează:

●

îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar
în timpul vizitării / utilizării acesteia de către utilizatori;

●

furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de
internet către, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;

●

anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin
intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină
de internet, poate adopta măsuri pentru că această pagină de internet să fie mai eficientă și mai
accesibilă pentru utilizatori.

3. Care este durata de viață a cookie-urilor?
Durata de viață a cookie-urilor poate varia în funcție de scopul pentru care este plasat. Există
următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

●

Cookie-uri de sesiune - este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide
browserul.

●

Cookie-uri persistente / fixe - este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până
când atinge o anumită dată de expirare (câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la
ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

4. Ce sunt 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 [deținătorul website-ului], caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți.
Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți:

●

Google Analytics

●

Facebook Pixel

5. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de
internet?
Prin utilizarea / vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

●

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet

●

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

●

c. Cookie-uri pentru geotargeting

●

d. Cookie-uri de înregistrare

●

e. Cookie-uri pentru publicitate

●

f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

a. Cookie-uri de performanță
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât
setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor
Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat / utilizat
această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.
c. Cookie-uri pentru geotargeting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii
de internet. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

6. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul
cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea
browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt
șterse.

7. Cum pot fi oprite cookie-urile?
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.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o
pagină de internet anume. Cu toate acestea, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu
vei mai primi publicitate online - ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferințelor și intereselor tale,
evidențiate prin comportamentul de navigare.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setări pot fi
accesate, ca regulă, în secțiunea "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului tău.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

●

Setari Cookie pentru Google Chrome

●

Setari Cookie pentru Mozilla Firefox

●

Setari Cookie pentru Apple Safari

●

Setari Cookie pentru Microsoft Internet Explorer

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt utilizate cookie-urile prin intermediul
acestei pagini de internet, te rugăm să te adresezi la: contact@dfr-wines.com

Tipuri de Cookies Folosite
1. Necesare pentru funcționarea website-ului
Acest website folosește cookie-uri pentru a salva sesiunile utilizatorilor și pentru activități strict necesare
pentru funcționarea lui, de exemplu coșul de cumparaturi sau produsele vizualizate recent.

2. Analytics
Acest tip de servicii permite monitorizarea și analiza traficului în website. Poate sa fie folosit pentru a
urmări comportamentul utilizatorilor.

Google Analytics (Google Inc.)
Este un serviciu de analiza web furnizat de Google. Acesta monitorizeaza utilizarea website-urilor pentru
a crea rapoarte și ne ajuta sa imbunatatim experiența utilizatorilor în pagini.

Politica de Confidentialitate
Dezactiveaza Cookie

Compari.ro (Online Comparison Shopping Kft.)
Compari.ro este un comparator de preturi care foloseste cookie-uri pentru a urmări conversiile generate
de traficul trimis către website.

Politica de Confidentialitate

3. Marketing și analiza comportamentului
Acest tip de servicii permit website-ului si partenerilor lor sa afiseze reclame pronind de la modul in care
utilizatorul folosește website-ul

Facebook (Facebook Inc.)
Acesta este un serviciu de remarketing comportamental care analizeaza vizitatorii acestui website și
permite afișarea de reclame personalizate.
Locație de Prelucrare: SUA

Politica de Confidentialitate
Dezactiveaza Cookie

4. Afișarea de conținut din alte platforme
Acest tip de servicii permit încărcarea conținut extern și interacțiunea cu acesta direct în website. Aceste
servicii pot sa culeaga informatii despre trafic chiar dacă utilizatorul nu le folosește.

Widget video YouTube
Acesta este un serviciu de remarketing comportamental care analizeaza vizitatorii acestui website și
permite afișarea de reclame personalizate.
Locație de Prelucrare: SUA

