Politica privind modulele cookie
Utilizăm module cookie și alte tehnologii pe acest site web pentru a-i îmbunătăți performanța și pentru
a îmbunătăți experiențele utilizatorilor. Prezenta politică explică modul în care facem acest lucru.
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Ce sunt modulele cookie?

Modulele cookie sunt fișiere text mici plasate de serverele web pe computerul sau dispozitivul dvs.
mobil atunci când accesați site-uri web. Modulele cookie ale „primei părți” sunt stabilite de site-urile
pe care le vizitați în acel moment. Modulele cookie ale „terțelor părți” sunt stabilite de alte domenii
decât cele ale site-urilor pe care le vizitați.
Modulele cookie de „sesiune” rămân pe computerul sau pe dispozitivul dvs. mobil în timpul vizitei dvs.
și expiră atunci când închideți browserul. Modulele cookie „persistente” rămân, în schimb, pe
computerul/dispozitivul dvs. pentru o perioadă de timp specificată în modulul cookie.
Utilizăm module cookie persistente ale primei părți pentru a seta și memora preferințele dvs. pentru
vizitele recurente pe site-ul nostru web. Utilizăm module cookie persistente ale terțelor părți de la
eTracker și HubSpot, Inc, pentru a analiza modul în care vizitatorii noștri utilizează site-ul nostru web
și pentru a monitoriza performanța site-ului web.
Ținem o listă de module cookie pe care le utilizăm pe acest site și actualizăm lista cel puțin o dată pe
an.

2

Ce tipuri de module cookie utilizează GfK?

Majoritatea modulelor cookie se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele categorii:


Strict necesare
Aceste tipuri de module cookie sunt esențiale pentru furnizarea serviciilor solicitate în mod special de
vizitatorii website-ului. Atunci când accesați zone securizate ale site-urilor web, când faceți
cumpărături pe site-uri de comerț electronic sau când trimiteți formulare online, aceste tipuri de
module cookie sunt esențiale. Fără acestea, website-urile nu pot funcționa sau livra serviciile
solicitate.
GfK utilizează module cookie strict necesare pe acest site web pe care le utilizăm pe alte site-uri pe
care le gestionăm, cum ar fi portalurile clienților noștri și site-urile web de tip panel.



Performanță



Aceste module cookie colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează un website, cum
ar fi paginile cele mai populare, ce metodă de conectare între pagini este cea mai eficientă și dacă
utilizatorii întâmpină mesaje de eroare de pe paginile web. Aceste module cookie ne permit să oferim
utilizatorilor o experiență de înaltă calitate. Informațiile colectate de aceste module cookie nu identifică
utilizatorii și sunt agregate. Acestea sunt concepute pentru a contribui la îmbunătățirea funcționării
site-ului nostru.

Utilizăm module cookie de performanță pe acest site, inclusiv cele furnizate de furnizorul nostru de
analiză web, etracker și HubSpot, Inc.


Funcționalitate



Aceste module cookie memorează alegerile pe care le faceți în vederea îmbunătățirii experienței dvs.



Noi utilizăm module cookie privind funcționalitatea pentru a memora preferințele dvs. De exemplu,
setăm un modul cookie permanent pentru a vă memora selecțiile referitoare la țară și limbă. De
asemenea, oferim widget-uri sociale – Facebook, Twitter, LinkedIn și alte instrumente de schimb de
informații – pentru utilizatorii care ar dori să facă schimb de conținut pe site-ul nostru cu prietenii,
urmăritorii și cunoștințele lor. Aceste widget-uri sociale sunt dezactivate implicit, dar le puteți activa
în timpul vizitei dvs. Dacă activați butonul Îmi place, vom memora această preferință la următoarea
dvs. vizită.



Module cookie de direcționare
Aceste module cookie colectează informații referitoare la obiceiurile dvs. de navigare, pentru a face
publicitatea relevantă pentru dvs. și interesele dvs. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a limita
frecvența cu care vedeți o reclamă, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficacității campaniilor
publicitare. Acestea sunt plasate, de obicei, de rețelele de publicitate sau rețelele sociale, cu
permisiunea operatorului site-ului web. Cercetătorii de pe piață au setat, de asemenea, aceste
module cookie pentru a măsura expunerea anunțurilor și a furniza agenților de publicitate date
statistice agregate referitoare la eficacitatea campaniilor lor.
GfK oferă vizitatorilor instrumente convenabile pentru a partaja conținut pe site-ul nostru cu rețelele
lor sociale, inclusiv Facebook, LinkedIn și Twitter. Când faceți clic pe un buton sau widget social al
terțelor părți pentru a partaja conținut, terța parte va afla că ați vizitat site-ul nostru web și poate utiliza
ulterior informații despre vizita dvs. pentru a direcționa publicitate către dvs. pe alte site-uri web.
Pentru a vă proteja confidențialitatea, am programat widget-urile sociale pe site-ul nostru astfel încât
acestea să fie dezactivate în mod implicit. Informațiile referitoare la vizita dvs. pe site-ul nostru nu
sunt comunicate mijloacelor de comunicare sociale decât dacă faceți clic pe widget-urile lor
respective.
Nu afișăm publicitate orientată pe comportament pe acest site web; cu toate acestea, divizia noastră
de Informații privind Piața Digitală (DMI) colaborează îndeaproape cu rețelele de publicitate și cu
editorii pentru a-i ajuta să măsoare și să optimizeze campaniile pe site-urile care afișează anunțuri.
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Utilizatorii website-ului pot bloca modulele cookie?

Da, puteți ajusta setările de confidențialitate din browser pentru a bloca toate modulele cookie; cu
toate acestea, acest lucru ar putea afecta serios experiența dvs de navigare, deoarece multe site-uri
web ar putea să nu funcționeze corect. Browserul dvs vă poate permite să ștergeți toate modulele
cookie la închiderea browserului. Această opțiune, totuși, duce la ștergerea repetată a modulelor
cookie care pot stoca preferințele și setările dvs personalizate pe site-urile pe care le vizitați în mod
regulat. Cu toate acestea, este posibil să păstrați modulele cookie dorite, întrucât browserul dvs vă
poate permite să specificați site-urile care sunt întotdeauna sau niciodată autorizate să utilizeze
module cookie.
Furnizorul nostru de analiză web, etracker, precum și partenerul nostru de marketing, HubSpot,
Inc nu utilizează pentru analiză întreaga adresă Internet Protocol (IP) a dispozitivului dvs., iar
modulele sale cookie nu colectează date cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă doriți ca
navigarea dvs. anonimă să fie complet exclusă de la colectarea de date de către etracker, faceți clic
pe

următorul

link

și

introduceți

caracterele

care

apar

pe

ecranul

dvs.

http://www.etracker.de/privacy?et=DKbY3K.
Un modul cookie privind preferințele va fi setat pe dispozitivul dvs. și va rămâne în vigoare cu condiția
să nu fie șters.
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Pe lângă module cookie, etracker și widget-uri sociale, ce alte tehnologii mai utilizează

acest site?


Fișiere de logare
Așa cum este valabil pentru majoritatea site-urilor web, colectăm anumite informații în mod automat
și le stocăm în fișiere de logare. Aceste informații includ adresele IP, tipul de browser, furnizorul de
servicii Internet (ISP), paginile de trimitere/ieșire, sistemul de operare, marcarea datei/orei și datele
clickstream.
Utilizăm aceste informații pentru a analiza tendințele, a administra site-ul, a urmări mișcările
utilizatorilor în zona site-ului și pentru a colecta informații demografice referitoare la baza noastră de
utilizatori în ansamblu. Este posibil să facem legătura între aceste date colectate automat și
informațiile cu caracter personal în scopuri legitime, cum ar fi detectarea și prevenirea activității
frauduloase.



Semnalizatoare web
Un semnalizator web (cunoscut și sub denumirea de tag, clear gif sau 1x1 pixel) constă într-un scurt
șir de coduri care este încorporat într-o pagină web sau e-mail. Poate sau nu să existe o imagine
grafică vizibilă asociată cu semnalizatorul web și adesea imaginea este proiectată să se amestece în
fundalul paginii web sau al e-mailului.
Furnizorul nostru de analiză web, etracker, utilizează semnalizatoare web pe întreg site-ul nostru
pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru și pentru a îmbunătăți
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performanța site-ului nostru. Un semnalizator web Facebook este prezent atunci când vizitatorii siteului nostru activează butonul Îmi place.
Comunicările noastre de marketing și e-mailurile de invitație la sondaje pot conține semnalizatoare
web pentru a ne informa dacă e-mailurile noastre sunt deschise și pentru a verifica toate clicurile pe
linkurile din e-mail. Putem utiliza aceste informații pentru a stabili care dintre e-mailurile noastre sunt
mai interesante pentru utilizatori, pentru a îmbunătăți calitatea e-mailurilor pe care le trimitem și pentru
a întreba utilizatorii care nu ne deschid e-mailurile dacă doresc să le primească în continuare.
Semnalizatorul web este șters atunci când ștergeți e-mailul.
Dacă preferați să nu aveți semnalizatoare web în e-mailurile pe care le primiți, trebuie să vă ajustați
programul de e-mail pentru a primi mesaje în text simplu și nu în format HTML. De asemenea, puteți
detecta și controla semnalizatoarele web care sunt prezente pe paginile web prin descărcarea unui
plug-in pentru browserul dvs.

5

Unde pot obține mai multe informații despre modulele cookie?

Informații complete despre modul în care organizațiile utilizează modulele cookie sunt disponibile la:
www.allaboutcookies.org
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Lista modulelor cookie

Lista de mai jos a modulelor cookie GfK sau din terțe părți este în vigoare din 5 octombrie 2016. Este
actualizată cel puțin o dată pe an.
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Cookie-uri GfK

Niciunul
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Cookie-uri din terțe părți

www.etracker.com

Denumire cookie: _et_coid
Durată: 2 ani
Scop: Setat de furnizorul de analiză web al GfK, eTracker, pentru monitorizarea vizitatorilor recurenți.

Denumire cookie: et_id
Durată: 2 ani
Scop: Setat de furnizorul de analiză web al GfK, eTracker, pentru monitorizarea vizitatorilor recurenți.
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Denumire cookie: etcnt_252903
Durată: 30 de zile
Scop: Setat de furnizorul de analiză web al GfK, eTracker, pentru monitorizarea vizitatorilor recurenți.

Denumire cookie: noWS_DKbY3K
Durată: Sesiune
Scop: Setat de furnizorul de analiză web al GfK, eTracker, pentru monitorizarea vizitatorilor recurenți.
www.hubspot.com

Denumire cookie: __hstc
Durată: 2 ani
Scop: Setat de partenerul nostru de marketing, HubSpot, inc. Principalul modul cookie pentru
monitorizarea vizitatorilor.

Denumire cookie: hubspotutk
Durată: 10 ani
Scop: Setat de partenerul nostru de marketing, HubSpot, inc. Acest modul este utilizat pentru
monitorizarea identității unui vizitator. Acest modul cookie este transmis la HubSpot la depunerea
formularelor și utilizat la deduplicarea contactelor.

Denumire cookie: __hssc
Durată: 30 de minute
Scop: Setat de partenerul nostru de marketing, HubSpot, inc. Modul cookie pentru monitorizarea
sesiunilor. Acesta este utilizat pentru a stabili dacă trebuie să creștem numărul sesiunilor și marcajele
temporale din modulul cookie __hstc.

Denumire cookie: __hssrc
Durată: Sesiune
Scop: Setat de partenerul nostru de marketing, HubSpot, inc. Ori de câte ori HubSpot modifică
modulul cookie de sesiune, este setat și acest modul cookie.

Denumire cookie: __hs_opt_out
Durată: 2 ani
Scop: Setat de partenerul nostru de marketing, HubSpot, inc. Acest modul cookie este utilizat de
politica de confidențialitate acceptată (opt-in) pentru a ne aminti să nu solicităm utilizatorului să
accepte modulele cookie din nou.
Denumire cookie: __hs_do_not_track
Durată: 2 ani
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Scop: Setat de partenerul nostru de marketing, HubSpot, inc. Acest modul cookie este setat atunci
când renunțați (opt out) la politica noastră privind modulele cookie. Acesta dezactivează urmărirea și
personalizarea.

Denumire cookie: __hs_testcookie
Durată: Sesiune
Scop: Setat de partenerul nostru de marketing, HubSpot, inc. Acest modul cookie este utilizat pentru
a testa dacă vizitatorul are suport pentru modulele cookie activate.

Denumire cookie: hsPagesViewedThisSession
Durată: Cookie de sesiune
Scop: Setat de partenerul nostru de marketing, HubSpot, inc. Acest modul cookie este utilizat pentru
a urmări vizualizările de pagini într-o sesiune.

Denumire cookie: hsfirstvisit
Durată: 10 ani
Scop: Setat de partenerul nostru de marketing, HubSpot, inc. Acest modul cookie este utilizat pentru
a monitoriza prima vizită a unui utilizator.

6

