POLITICA DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIE
www.australianopenheart.com
De ce utilizăm modulele cookie și cum facem asta?
Noi, FUNDAŢIA ŢIRIAC, cu sediul în Calea Giuleşti, nr. 8D, parter, Sector 6, Bucureşti, înregistrată în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 126/10.10.2014, Cod unic de identificare nr. 33763289
(denumită în continuare („Fundaţia”), utilizăm module cookie pe pagina noastră de Internet
www.australianopenheart.com (în continuare, “Pagina de internet”) pentru a vă oferi funcționalități
ale Paginii de internet care nu pot fi îndeplinite în lipsa acestora, precum și pentru a vă personaliza și
îmbunătăți experiența cu ocazia accesării acesteia (de exemplu, pentru accesul rapid la informațiile de
interes, optimizarea meniurilor de navigare, etc.). De asemenea, utilizăm module cookie în scopul de a
vă diferenția de ceilalți utilizatori, dar şi în scop de marketing, pentru promovarea activităţii Fundaţiei
Ţiriac, în scopul atragerii de fonduri.
Aveți opțiunea de a alege modul în care putem utiliza modulele cookie atunci când vizitați Pagina de
internet, prin folosirea butonului OPȚIUNI PRIVIND MODULELE COOKIE disponibil cu ocazia accesării
acesteia.
Fundaţia Ţiriac nu își asumă responsabilitatea pentru module cookie plasate pe dispozitivele
dumneavoastră de alte pagini de internet și nici pentru datele colectate cu ajutorul acestora.
Această Politică de utilizare a modulelor cookie are rolul de a vă oferi informații clare și detaliate cu
privire la modulele cookie pe care le folosim și scopul folosirii acestora.
Ce sunt modulele cookie?
Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate în calculator, smartphone sau pe un alt dispozitiv de către
pagina de internet vizitată. Acestea sunt folosite pe scară largă pentru a asigura funcționalitatea Paginii
de internet, pentru ca aceasta să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza servicii și
funcționalități de navigare. Modulele cookie sunt utile pentru că permit paginii de internet să
recunoască dispozitivul utilizatorului.
Modulele cookie-urile pot fi "permanente" sau "de sesiune". Cele “permanente” constau într-un fișier
text transmis de către un server către un browser utilizat pentru navigare și care va fi stocat de acel
browser și va rămâne activ până la data de expirare (dacă nu este șters înainte de utilizator). Modulele
cookie "de sesiune" vor expira la finalul sesiunii de navigare, atunci când browser-ul de navigare pe
internet va fi închis.
Modulele cookie de pe Pagina de internet
Utilizăm următoarele tipuri de module cookie:
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•

Module cookie „necesare”, care sunt esențiale pentru asigurarea funcționării corespunzătoare
a Paginii de internet sau pentru a asigura funcționalitatea secțiunilor acestuia.
• Module cookie „analitice”, Cookies Analytics, care sunt utilizate pentru a îmbunătăți Pagina de
internet pentru cei care îl vizitează în mod regulat. Aceste module cookie ne ajută să urmărim
activitatea pe site, să vedem ceea ce place și ceea ce nu place vizitatorilor și cum putem
îmbunătăți experiența lor pe Pagina de internet. Aceste module cookie pot fi utilizate de noi
doar cu consimțământul dumneavoastră exprimat prin bifarea corespunzătoare cu ocazia
accesării butonului OPȚIUNI PRIVIND MODULELE COOKIE;
• Module cookie pentru statistici, care sunt utilizate pentru a înţelege modul în care vizitatorii
interacţionează cu site-ul prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim;
• Module cookie pentru marketing, utilizate pentru a urmări utilizatori în navigaţia pe Internet, de
la pagină la alta, cu scopul de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii
individuali.
Tabelul de mai jos enumeră modulele cookie de pe Pagina de internet și motivul pentru care acestea
sunt utilizate de noi:
Sursă cookie

Denumire cookie

Cookiebot

Necesare
CookieConsent

BlackSpider

PHPSESSID

Google

rc::c

Google

Statistice
__utm.gif

Cookiebot

__utma

Tip

Scop

HTTP
Cookie
necesar
HTTP
Cookie
necesar
HTML
Local
Storage

Stochează
consimțământul 1 an
utilizatorului de utilizare cookie a
pentru domeniul curent
Păstrează
starea
sesiunii Sesiune
utilizatorului la solicitările paginii

Pixel
Tracker

Codul de urmărire Google Sesiune
Analytics care înregistrează
detalii despre browserul și
computerul vizitatorului
Colectează date cu privire la 2 ani
numărul de vizite ale unui

HTTP
Cookie

Termen de
expirare

Folosit în context cu reclame Sesiune
video.
Cookie-ul
limitează
afişarea
aceluiaşi
conţinut
publicitar către un vizitator.
Cookie-ul este de asemenea
utilizat pentru a asigura
relevanța reclamei video pentru
anumiţi vizitatori.
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Cookiebot

__utmb

HTTP
Cookie

Cookiebot

__utmc

HTTP
Cookie

Cookiebot

__utmt

Cookiebot

__utmz

HTTP
Cookie
HTTP
Cookie

BlackSpider

_ga

HTTP
Cookie

BlackSpider

_gat

HTTP
Cookie

Scrip t tag

_gid

Google

collect

Pixel
Tracker

utilizator pe site, precum și
datele pentru prima și cea mai
recentă vizită. Folosit de Google
Analytics.
Înregistrează ora exactă a
accesului utilizatorului. Folosit
de Google Analytics pentru a
calcula durata vizitei unui site
web.
Înregistrează ora exactă a datei
când utilizatorul părăsește siteul. Folosit de Google Analytics
pentru a calcula durata vizitei
unui site web.
Folosit pentru a accelera viteza
cererilor către server
Colectează date despre locul în
care este utilizatorul, ce motor
de căutare a fost utilizat, ce linkuri a accesat și ce termeni au fost
utilizaţi în căutare. Folosit de
Google Analytics.
Înregistrează un ID unic care este
utilizat pentru a genera date
statistice despre modul în care
vizitatorul folosește site-ul.
Folosit de Google Analytics
pentru a accelera rata solicitării
Înregistrează un ID unic care este
utilizat pentru a genera date
statistice despre modul în care
vizitatorul folosește site-ul web
Folosit pentru a trimite date
către Google Analytics despre
dispozitivul și comportamentul
vizitatorului.
Urmărește
vizitatorul
pe
dispozitive
și
canale
de
marketing.

Marketing
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1 zi

Sesiune

1 zi
6 luni

2 ani

1 zi
1 zi

Sesiune

Google

IDE

HTTP
Cookie

Folosit de Google DoubleClick pentru a
înregistra
și
raporta
acțiunile
utilizatorului site-ului web după
vizualizarea sau clicul pe unul dintre
anunțurile agentului de publicitate, cu
scopul de a măsura eficacitatea unui
anunț și de a-l prezenta utilizatorilor.

1 an

Google

Pixel
Tracker
Pixel
Tracker

În așteptare

1 an

Google

pagead/1p-userlist/#
r/collect

Sesiune

Google

test_cookie

HTTP
Cookie

youtube.com
Script tag

GPS

HTTP
Cookie

Google
IDE
doubleclick.net
Script tag

HTTP
Cookie

Google
test_cookie
doubleclick.net

HTTP
Cookie

Acest cookie este utilizat pentru
a trimite date către Google
Analytics despre dispozitivul și
comportamentul vizitatorului.
Acesta urmărește vizitatorul pe
dispozitive
și
canale
de
marketing.
Folosit pentru a verifica dacă
browserul utilizatorului acceptă
cookie-uri
Înregistrează un ID unic pe
dispozitivele mobile pentru a
permite urmărirea pe baza
locației geografice GPS
Folosit de Google DoubleClick
pentru a înregistra și raporta
acțiunile utilizatorului site-ului
web vizionarea mai sigură sau
clic pe unul dintre anunțurile
agentului de publicitate cu
scopul de a măsura eficacitatea
unui anunț și a face cele mai
bune
reclame
destinate
utilizatorului.
Utilizat pentru a verifica daca
browserul utilizatorului suporta
cookie.
Estimează lățimea de bandă a
utilizatorilor pe paginile cu
videoclipuri integrate pe You
Tube.

youtube.com
Script tag

VISITOR_INFO1_LIVE HTTP
Cookie
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1 zi

1 an

1 zi

179 zile

youtube.com
Script tag

YSC

HTTP
Cookie

Web server
yt-remote-castSource:
you installed
tube.com

HTML

Initiator: Web yt-remoteserver
connected-devices
Source:
you
tube.com
Web server
yt-remote-device-id
Source:
you
tube.com

HTML

Web server
yt-remote-fastSource:
you check-period
tube.com

HTML

Web server
yt-remote-sessionSource:
you name
tube.com

HTML

HTML

Înregistrează un ID unic pentru a
păstra
statistici
despre
videoclipurile de pe YouTube pe
care le-a văzut utilizatorul
website-ului
Stochează
preferințele
utilizatorului
video
player
folosind videoclipul You Tube
încorporat
Stochează
preferințele
utilizatorului
video
player
folosind videoclipul You Tube
încorporat
Stochează
preferințele
utilizatorului
video
player
folosind videoclipul You Tube
încorporat
Stochează
preferințele
utilizatorului
video
player
folosind videoclipul You Tube
încorporat
Stochează
preferințele
utilizatorului
video
player
folosind videoclipul You Tube
încorporat

Sesiune

Sesiune

Permanent

Sesiune

Sesiune

Sesiune

Pentru utilizarea Youtube prin intermediul site-ului preluăm codul video din YouTube în website-ul
www.australianopenheart.com. Datele colectate în YouTube sunt legate de activitatea utilizatorului,
respectiv de vizionare a imaginilor video. Datele colectate prin cookie sunt transmise în USA de către
Google şi YouTube. Detalii puteţi găsi aici:
Modulele cookie și datele cu caracter personal
Modulele cookie nu conțin informații care să vă individualizeze, dar informațiile personale pe care le
colectăm despre dumneavoastră pot fi corelate uneori cu alte date pe care le-am obținut de la
dumneavoastră și pe care le-am stocat, iar astfel pot conduce la identificarea dumneavoastră.
Modalitatea în care modulele cookie fac Pagina de internet mai sigură și mai ușor de utilizat
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Modulele cookie sunt utilizate din diverse motive, cum pentru îmbunătățirea funcționalității și a
performanței Paginii de internet și pentru asigurarea confidențialității dumneavoastră atunci când
navigați pe Pagina de internet.
Există şi module cookie care fac posibilă recunoașterea terminalului dumneavoastră și pentru
memorarea preferințelor și care facilitează prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat
preferințelor dumneavoastră.
Nu vom transmite terților niciun tip de date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin
intermediul modulelor cookie de pe Pagina de internet.
Cum puteți administra modulele cookie
Browser-ul celor mai multe calculatoare, smartphone-uri sau al altor dispozitive este setat, de obicei,
să accepte module cookie. Dacă doriți să vă configurați preferințele cu privire la modulele cookie
utilizate de Pagina de internet sau de orice altă pagina de internet, puteți face acest lucru prin
modificarea setărilor browser-ului.
Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a modulelor cookie pot fi găsite în
zona de setări a browserului web și variază în funcție de tipul de browser folosit. Regăsiți mai jos
informații suplimentare, in funcție de tipul browserului web utilizat.

Tip
browser

Dezactivare module cookie

Informații suplimentare

Internet
Explorer

Extras – Opțiuni de internet –
card de înregistrare “Extins” – la
secțiunea Securitate bifați
“Trimite solicitări de tip “Do Not
Track” către paginile web vizitate
cu Internet Explorer “Do Not
Track” – confirmați
Meniu – Setări – Protecția datelor
– la secțiunea Cronică bifați
“Creați setările definite de
utilizator” – la secțiunea “Cookies”
efectuați setările dorite –
confirmați

https://privacy.microsoft.com/enus/privacystatement

Firefox

Google
Chrome

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-anddisable-cookies-website-preferences

Meniu – Setări – Setări extinse – la https://www.google.com/chrome/privacy
secțiunea “Protecția datelor”
faceți clic pe “Setări conținut” – la
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secțiunea “Cookies” bifați rubricile
dorite – confirmați
Safari

Safari – Setări – Protecția datelor – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
la secțiunea “Cookies și datele
paginii web” efectuați setările
dorite – confirmați

Această Pagină de internet este deținută de Fundaţia Ţiriac și este operată de MRM PARTENERI SRL,
cu sediul în Bucureşti, strada Jules Michelet, nr. 18, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. J40/4017/2003, CUI RO15300138.
Pentru orice întrebări legate de modulele cookie utilizate de noi pe Pagina de internet sau despre
această politică, vă rugăm să ne contactați:
(a) Pe e-mail, la următoarea adresă: dataprotection@tiriacgroup.ro.
(b) Prin poștă, la următoarea adresă: Bucureşti, Şoseaua Nordului nr. 24 – 26, Sector 1.
Data de la care se va aplica prezenta politică: 23.01.2020.
Aplicabilitate:
Prezenta Politică se aplica numai în privinţa datelor colectate prin intermediul site-ului
www.australianopenheart.com şi/sau ca urmare a acţiunii de strângere fonduri pentru victimele
incendiilor din Australia, potrivit scopului declarat de Fundaţia Ţiriac.
Acest document poate fi modificat de Fundaţia Ţiriac ori de câte ori este necesar.
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