POLITICA DE COOKIES
Această politică de cookie-uri explică ce cookie-uri sunt și modul în care folosim module cookie pe site-ul
nostru. Pe lângă orice informație pe care ați ales să o trimiteți, noi sau terțe părți selectate pot utiliza o varietate de tehnologii care stochează sau accesează informații deja stocate pe computerul personal, laptop,
tabletă, telefon mobil sau smartphone (fiecare „Device”) ori de câte ori vizitați sau interacționați cu site-ul
nostru. Această politică de cookie explică, de asemenea, diferitele tipuri de cookie-uri pe care le folosim și
cum le puteți modifica sau șterge. Vedeți și Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor pentru
mai multe detalii despre modul în care colectăm și folosim datele personale, precum și alte tehnologii de
urmărire care pot fi utilizate pe site.
Sperăm că această politică de cookie-uri vă ajută să înțelegeți și să vă simțiți mai încrezători în utilizarea
cookie-urilor de pe site-ul nostru. Dacă aveți alte întrebări, contactați-ne prin e-mail la adresa: office@intaro.ro.
1. CE ESTE UN COOKIE?
1.1 Cookie-urile sunt fișiere text cu cantități mici de informații care sunt descărcate în browserul pe care îl
utilizați pe dispozitivul dvs. (computer, laptop, tableta sau telefon) atunci când vizitați un site web. Ele sunt
folosite pe scară largă pentru a face site-urile web să funcționeze sau să lucreze într-un mod mai eficient.
Site-urile web pot citi și scrie fișierele într-un modul cookie, permițându-le să vă recunoască și să rețină
informații importante care vor face că utilizarea site-ului dvs. să fie mai convenabilă (de exemplu, prin reținerea numelui de utilizator pe un formular de conectare, preferinţe de afişare, dimensiunea caracterelor).
Astfel, Utilizatorul nu mai este nevoit să reintroducă asemenea informaţii ori câte ori revine la site sau navighează de pe o pagină pe alta. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.
Acest fişier NU este un virus sau un fişier de tip spyware, malware, web bugs sau hidden identifiers şi NU
accesează documente sau informaţii stocate pe dispozitivul Utilizatorului. Facem acest lucru pentru a
înțelege folosirea site-ului nostru, pentru a vă îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a activa funcții
personalizate și conținut și pentru a optimiza anunțurile și marketingul nostru.
Aceste fişiere asigură bună funcţionare a site-ului, precum şi o experienţă plăcută de navigare către Utilizator. De asemenea, cookie-urile sunt utilizate în cadrul unor statistici anonime agregate care ne ajută să
înţelegem modul în care Utilizatorul foloseşte acest site, astfel încât să putem îmbunătăţi structura şi
conţinutul acestuia, excluzând identificarea personală a Utilizatorului.
1.2 Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-uri, dar dacă nu doriți să permiteți utilizarea
modulelor cookie sau să permiteți utilizarea anumitor tipuri de cookie-uri, vă rugăm să consultați setările
browserului dvs. care vă vor permite să acceptați sau să respingeți cookie-urile (citiți paragraful 3 de mai
jos pentru mai multe detalii despre cum să faceți acest lucru). De asemenea, puteți utiliza setările browserului pentru a vă retrage oricând consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor sau pentru a șterge cookieurile care au fost deja setate pe dispozitiv. Rețineți că, dezactivând anumite categorii de module cookie, sar putea să fiți împiedicat să accesați anumite funcții ale site-ului nostru web. Ar trebui să puteți găsi mai
multe informații detaliate despre oprirea cookie-urilor în meniul de setări al browserului.

1.3 De regulă, modulele cookie sunt clasificate în două tipuri, fie „cookie-uri de sesiune” care nu rămân pe
dispozitivul dvs. după ce închideți browserul sau „cookie-urile persistente”, care vor rămâne, de obicei, pe
dispozitiv până când le ștergeți sau expiră. Utilizăm ambele tipuri de cookie-uri pe site-ul nostru:
A) Cookie pentru sesiuni
Un cookie de sesiune este folosit de fiecare dată când vizitați site-ul nostru pentru a vă oferi un ID de sesiune. Utilizăm acest tip de cookie pentru a vă conecta acțiunile pe site-ul nostru. Fiecare cookie de sesiune
va dura doar durata sesiunii browserului dvs. (fiecare sesiune de browser va porni când deschideți
fereastra browserului și veți termina când închideți fereastra browserului). După vizita dvs. pe site-ul nostru, toate cookie-urile de sesiune sunt șterse. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, veți avea un ID
de sesiune diferit.
B) Cookie persistent
Un cookie persistent are o durată de viață mai mare decât un modul cookie de sesiune și durează perioada de timp specificată în cookie (aceasta va varia de la cookie la cookie). Un cookie persistent nu va fi
șters când închideți fereastra browserului dvs. și va fi activat de fiecare dată când vizitați un site web care
a plasat cookie-ul persistent.

2. CARE COOKIES FOLOSIM PE SITE-UL NOSTRU?
Utilizăm două categorii diferite de cookie-uri pe site-ul nostru:
2.1 Cookies strict necesare
Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru site-ul nostru și vă permit să utilizați anumite caracteristici, cum ar
fi amintirea informațiilor pe care le-ați introdus pe formulare atunci când vă deplasați pe alte pagini ale
site-ului nostru. Dacă nu am folosi cookie-urile strict necesare, este posibil să nu putem furniza anumite
servicii pentru dvs. și site-ul nostru poate să nu funcționeze conform destinației.
În unele cazuri, putem folosi terțe părți pentru a gestiona cookie-urile strict necesare, dar nu permitem
niciunei terțe părți să utilizeze aceste cookie-uri decât în scopurile specificate în acest paragraf.
Aceste cookie-uri nu colectează informaţii despre Utilizator care ar putea fi folosite pentru publicitate sau
pentru a înregistra activitatea Utilizatorului pe internet.
2.2 Cookie-uri de performanță
Cookie-urile de performanță colectează informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web și
ne permit să îmbunătățim funcționalitatea și experiența utilizatorului, precum și să oferim funcții personalizate și conținut.
De exemplu, cookie-urile de performanță ne vor arăta care dintre paginile cele mai frecvent vizitate pe
site-ul nostru, ne ajută să înregistrăm orice dificultăți pe care le aveți cu site-ul nostru și să ne arătăm dacă
publicitatea noastră este eficientă sau nu (dar rețineți că cookie-urile de performanță nu colectează informații pentru a afișa publicitate vizată pe alte site-uri web).
Cookie-urile noastre de performanță nu colectează informații care vă identifică în mod individual și toate
informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt agregate și anonime.
În unele cazuri, putem folosi terțe părți pentru a gestiona cookie-urile de performanță, dar nu permitem nici
unei terțe părți să utilizeze aceste cookie-uri decât în scopurile enumerate în acest paragraf.
De exemplu, folosim Google Analytics, gestionat de Google Inc., pentru a urmări utilizarea și activitatea
site-ului web. Datele colectate vor fi în general agregate pentru a furniza tendințe și modele de utilizare
pentru analiza afacerilor, îmbunătățirea site-urilor și măsurători de performanță. Tipul de informații pe care
le colectăm include cât de mulți vizitatori vizitează site-ul nostru, cât de mulți clienți se loghează (dacă
este cazul), când au vizitat site-ul, cât timp și ce zone au fost vizitate site-ul nostru. Aceste informații nu
sunt folosite pentru a vă identifica în mod individual. Puteți afla mai multe despre modul în care Google
utilizează datele atunci când utilizați site-ul Web sau aplicațiile noastre la adresa www.google.com/policies/privacy/partners/.
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3. CUM POT CONTROLA MODULELE COOKIE PE BROWSERUL MEU?
3.1 Puteți controla cookie-urile plasate și păstrate pe dispozitiv. Cu excepția cazului în care ați modificat
setările browserului dvs. pentru a refuza cookie-urile, noi sau terțe părți selectate pe care le permitem pot
plasa cookie-uri pe dispozitiv când vizitați site-ul nostru web. Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor iar această politică de cookie-uri este furnizată pentru a fi transparentă cu privire la practicile
noastre privind utilizarea cookie-urilor și a tehnologiei de urmărire similare și pentru a vă permite să
alegeți în cunoștință de cauză. Dacă este cazul, solicităm consimțământul dvs. să utilizați module cookie
și alte tehnologii de urmărire care stochează sau accesează informații pe dispozitiv.
Dacă Utilizatorul efectuează aceste acţiuni de blocare/ştergere a cookies-urilor, este posibil ca Utilizatorul
să fie nevoit să seteze manual unele preferinţe, de fiecare dată când acesta vizitează site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.
3.2 Multe browsere web pot fi configurate pentru a cere consimțământul dvs. prealabil înainte ca un
cookie individual să fie setat pe dispozitiv. Acest lucru vă va oferi control asupra cookie-urilor, cu toate
acestea, poate interfera cu experiența dvs. de navigare.
3.3 Puteți să refuzați să acceptați cookie-urile pe dispozitiv în orice moment activând setările aplicabile în
browserul dvs. Pentru mai multe informații despre modificarea setărilor browserului, accesați site-ul web al
browserului dvs., multe dintre acestea furnizând detalii despre modificarea setărilor browserului. Pentru
informații despre cum să controlați cookie-urile pe browserele web care nu sunt incluse mai jos sau pe
alte dispozitive utilizate pentru a vizita site-ul nostru (cum ar fi telefoanele mobile și alte dispozitive mobile), consultați manualul de utilizare.
3.4 Vă rugăm să rețineți că prin ștergerea cookie-urilor sau dezactivarea cookie-urilor viitoare este posibil
să nu puteți accesa anumite zone sau funcții ale site-ului nostru web și este posibil ca unele setări, cum ar
fi numele de utilizator și parola memorate, să fie resetate. Dacă modificați setările cookie-urilor în browserul dvs., acest lucru poate afecta și alte site-uri pe care le accesați.
3.5 Toate browserele majore oferă sfaturi și îndrumări pentru gestionarea cookie-urilor disponibile în
browser-ul dvs., inclusiv:
Internet Explorer
Firefox
Safari
Google Chrome

4. UNDE POT OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE COOKIES?
Puteți găsi mai multe informații despre modulele cookie accesând următoarele site-uri de informații:

A) informaţii utile despre cookie-uri pot fi găsite accesând site-ul www.aboutcookies.org;
B) Ghidul pentru publicitatea comportamentală şi a confidenţialităţii pe Internet produs de industria de
publicitate pe Internet, disponibil la adresa www.youronlinechoices.eu;
5. Intaro Insurance Services îşi rezervă dreptul de a face orice modificări şi corecţii asupra acestui document. În cazul în care acest document va suferi modificări substanţiale veţi fi notificat cu privire la aceste
modificări. De asemenea, vă rugăm să consultaţi această pagină din când în când pentru a reciti aceste
informaţii.

