Politica de cookie-uri

Acest site foloseste cookie-uri.
Acestea sunt fisiere de mici dimensiuni sau parti dintr-un fisier salvate pe calculatorul/ terminalul
mobil al unui utilizator de internet, formate din litere si numere si stocate de catre browser-ul utilizat
pentru o mai buna experienta de navigare pe internet. Aceste fisiere permit site-urilor web sa retina
si sa pastreze informatii utile despre preferintele utilizatorului si pot contine informatii ce au caracter
personal (precum un istoric al paginilor vizitate, cod de identificare a utilizatorului, preferinte
personalizate).
Un cookie este format din doua parti: numele si continutul. Durata de viata a unui cookie este
determinata, iar tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul
in care utilizatorul revine pe site-ul asociat respectivului webserver.
Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a transmite virusi informatici sau pentru a rula programe. Cand
accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis catre browser-ul tau de internet si salvat pe harddisk-ul computerului tau. Poti bloca utilizarea cookie-urilor prin setarile facute in browserul cu care
navighezi pe internet.
Prin utilizarea cookie-urilor vei beneficia de o mai buna experienta de navigare pe site-ul nostru. In
momentul in care un utilizator acceseaza site-ul nostru, www.megaproteine.ro, noi stocam informatii
precum: adresa de IP, pagini vizualizate, site-ul de la care ai ajuns pe www.megaproteine.ro,
informatii din cookie-uri si alte date tehnice pe care le utilizam strict pentru urmatoarele scopuri:
•

•

analiza traficului si surselor de trafic catre site-ul nostru, utilizand servicii de analiza cu scopul
de a imbunatati serviciile oferite de catre noi si a coordona strategia de imagine/marketing
pentru a ajunge mai usor la clientii nostri
monitorizarea accesului pentru a mentine securitatea site-ului si a detecta accesari potential
periculoase ale site-ului nostru

Toate aceste date sunt date statistice, anonimizate.
•

Folosim doua tipuri de cookie-uri: per sesiune si fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fisiere
temporare care raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea
aplicatiei. Cookie-urile fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinata de
parametrii cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

•

Folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web, oferit de Google, Inc. (“Google”)
www.google.com/analytics pentru a analiza utilizarea paginilor, interactiunea cu paginile si
optiunile de navigare ale vizitatorilor pe site si anonimizam caracteristicile analizate.

•

Folosim Google Adwards in scop de publicitate, remarketing -

•

Folosim Facebook in scop de publicitate, remarketing -

https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/ads

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Daca nu esti de acord cu utilizarea modulelor cookie, poti bloca oricare cookie din setarile
browserului tau.

Pasii pentru cele mai utilizate browsere sunt:
•

•

•

•

daca browser-ul Utilizatorului este Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0: Utilizatorul poate
da click pe "Instrumente", in coltul superior al navigatorului sau poate selecta "Optiuni de
Internet" si apoi va da click pe "Confidentialitate". Utilizatorul va selecta setarile pe care le
doreste, apoi va selecta "Aplica" si "Accepta/OK";
daca browser-ul Utilizatorului este Mozilla Firefox: in meniul navigatorului, Utilizatorul va
selecta "Optiuni", apoi va accesa meniul "Confidentialitate", iar in meniul care va aparea, va
alege "Configurare personalizata a istoricului". Utilizatorul va alege setarile pe care le
doreste, apoi va da "OK/Acceptare";
daca browser-ul este Google Chrome: Utilizatorul va accesa meniul Chrome, care este situat
in coltul superior dreapta, va da "Configurare", unde va da apoi click. Utilizatorul va alege
setarile pe care le doreste, apoi va apasa "OK”;
daca browser-ul utilizat este Safari: Utilizatorul va selecta "Preferinte". In panoul respectiv va
selecta "Confidentialitate", iar apoi va realiza setarile pe care le doreste, urmand a da "OK".

Pentru informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de Megaproteine (SC
Vita Line Sport SRL), poti consulta pagina de Termeni si conditii.
Daca doresti sa citesti mai multe informatii despre utilizarea cookie-urilor, poti accesa site-ul IAB
Romania: http://iab-romania.ro/faq-despre-cookie/

