POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE
Conceptul de cookie.
Un cookie reprezintă un bloc de informații pe care serverul nostru îl trimite către browserul
dumneavoastră atunci când vizitați acest site web, iar apoi browserul dumneavoastră îl trimite înapoi
către serverul nostru prin intermediul site-ului nostru web de fiecare dată când vizitați site-ul nostru web.
Acest lucru permite site-ului nostru web să vă recunoască în calitate de utilizator și, prin urmare, site-ul
nostru web poate personaliza mai eficient experiența dumneavoastră de utilizator.
Cookie-urile utilizate în cadrul site-ului nostru.

Cookie-uri strict necesare.
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea site-ului web și nu pot fi dezactivate. Astfel de
module cookie pot fi setate numai ca răspuns la operațiuni de bază, cum ar fi limba, moneda, sesiunea
de logare, setările de confidențialitate. Vă puteți seta browserul pentru a bloca aceste module cookie,
dar acest lucru poate afecta funcționalitatea site-ului nostru web.

Cookie-uri analitice și statistice.
Aceste module cookie vă permit să măsurați traficul de vizitatori pe site-ul web și să vizualizați datele de
trafic prin colectarea de date în seturi de date. De asemenea, acestea ne ajută să înțelegem ce produse
și operațiuni sunt mai populare decât altele.

Cookie-uri de marketing și retargeting.
Aceste module cookie sunt de obicei setate de către partenerii noștri de marketing și publicitate.
Acestea pot fi utilizate pentru a crea un profil de interes pentru vizitator și, ulterior, pentru a afișa
publicitate relevantă. Dacă nu permiteți aceste module cookie, nu vor fi afișate reclame direcționate ca
urmare a utilizării de către dvs. a site-ului web.

Cookie-uri funcționale.
Aceste module cookie permit site-ului nostru web să vă ofere funcții suplimentare și preferințe
personale. Acestea pot fi stabilite de proprietarul site-ului web sau de un furnizor de servicii extern.
Dacă nu activați aceste module cookie, este posibil ca unele servicii să nu funcționeze în mod
corespunzător.
Setarea și respingerea cookie-urilor.
Puteți șterge cookie-urile în orice moment folosind setările relevante ale browserului dumneavoastră
sau puteți alege setarea care vi se potrivește cel mai bine și care este de obicei disponibilă în secțiunea
"Ajutor" a browserului dumneavoastră - cu excepția cookie-urilor strict necesare.
Pentru informații despre setările cookie-urilor pentru cele mai frecvent utilizate browsere, consultați
link-urile de mai jos:
● Chrome

●
●
●
●
●

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Chrome (Mobil)
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
Edge
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari (asztali eszközök)
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Safari (mobil eszközök)
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Persoane care utilizează cookie-uri.
Cookie-urile individuale sunt setate fie de către site-ul web, fie de către o terță parte (furnizor extern de
servicii).
Site-ul este operat de Van Másik Média s.r.n. (sediul social: Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.
17, ap.1, CUI 45498437, înregistrat în Registrul Comerțului d epe lângă Tribunalul Cluj sub nr.
J12/288/2022 reorezentat de dl. Pusztay András János în calitate de administrator)
Datele cu caracter personal prelucrate de terți sunt reglementate de propriile notificări de
confidențialitate ale furnizorilor de servicii terți:
● Google Analytics ● https://policies.google.com/privacy?hl=hu
● Google DoubleClick ● https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/archive/20080807/
● Google Adwords ● https://policies.google.com/privacy?hl=hu
● Google AdSense ● https://www.google.com/adsense/new/localized-terms ● Facebook (Angol) ●
https://www.facebook.com/privacy/explanation
● Youtube ● https://policies.google.com/privacy?hl=hu
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În aspectele neacoperite de prezenta Politică, în special în ceea ce privește drepturile persoanelor
vizate,
prevalează
politica
de
confidențialitate
a
operatorului
site-ului
web
(https://tamogatas.transtelex.ro/docs/adatkezelesi_ro.pdf) cu mențiunea că vizitatorul își poate
retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor prin setarea preferințelor sale
privind cookie-urile sau prin orice altă declarație informală adresată societății Van Másik s.r.n.
Pentru orice întrebări suplimentare referitoare la cookie-uri, operatorul site-ului web este disponibil în
special la adresa de e-mail tamogatas@transtelex.ro.
Cluj-Napoca, 07 februarie 2022.
Van Másik Média s.r.l
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