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Politica privind utilizarea cookies si a altor tehnologii de profilare automată
SC EMILIAN SRLcolectează date de identificare nepersonale din două motive:
 Pentru prelucrarea comenzilor tale
 Pentru a-ti furniza cele mai bune servicii personalizate
Folosim cookie-uripropriicâtșiplasate de terțipentru a îmbunătățiexperiența de navigare a tuturorvizitatorilor precum
șipentru a măsuraeficiența website-ului.
Site-ulnostruutilizează cookie-uriproprii, precum și cookie-uriplasate de terți. Acestea ne oferă un feedback
valorosasupramoduluiîn care site-ul esteutilizat de cătrevizitatori, ne permit includerea de conținut de pe alte siteuriși ne permit sămonitorizămșisăîmbunătățimeficiența website-ului precum șia campaniilor de publicitate online.
Utilizareamodulelor cookie pe acest site nu este strict necesară, însă o parte din funcțiisau din conținut nu vor fi
disponibiledacă nu permitețiutilizarea cookie-urilor.

1.

CE SUNT MODULELE COOKIE?

Un modul cookie reprezintă un fișier text de micidimensiunitrimis de un server unui navigator web (browser) și 
apoitrimisînapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecaredatăcândacceseazăacel server.
Acestfişierpermitereţinereasetărilorşi a preferinţelor tale când ne vizitezi din nou site-ul, pentru a-ţioferi o maibună 
experienţă online. Ai posibilitatea de a permite cookie-urisau nu, dardacă nu vreisăpermiţilansarea de cookie-uri, va
trebuisăfacisetărileadecvate din browserultău. Cookie-urile nu pot fi folositepentru a rulaprogramesau a transmite 
viruşiinformaticiîndispozitivul tau. Cookie-urile pot fi cititenumai de un server al site-ului (www.safefleet.ro) care a
salvat cookie-uriîndispozitivultău.
Un cookie este format din 2 părți: numeșiconținut (valoare). Durata de existență a unui cookie estedeterminată. Din
punct de vederetehnic, doarserverul web care a trimis cookie-ul îlpoateaccesa din nouînmomentulîn care un utiliza 
torrevizitează website-ul respectiv.
Cookie-urile nu solicităinformații cu caracter personal pentru a putea fi utilizatesi, încelemaimultecazuri, nu identifi 
ca personal utilizatorii de internet.
Pe site-ul nostru folosim module cookie cu scopul de a monitorizașiîmbunătățieficiența website-ului precum și a
campaniilor de publicitate online.Prinutilizarea cookie-urilor, vei beneficia de o maibunaexperienţă de vizitare a
site-ului.
În plus, pentruanumiteactivităţi de bazăestenevoie de cookie-uri. De exemplu, folosim cookie-uripentru:
•
chat întimp real;
•
analizavizitatorilor, învedereaîmbunătăţiriiexperienţei online. Folosind software-ul Google Analytics, colec
tăm date anonimedesprevizitele pe site-ul nostru, cum ar fi paginilevizualizate;
•
pentruînregistrare. Atuncicândteînregistrezi pe acest site, generăm un cookie care ne anunţădacăeştiînregis
tratsau nu,
•
pentru a păstrapreferinţele tale şipentru a îţiofericonţinutşipublicitate. Prinaceste cookie-uri sunt reţin
utepreferinţelefiecăruiutilizator pe site, astfelîncât nu maiestenecesarăsetarealor la fiecarevizitare a site-ului;
•
pentrupublicitate. Aceste cookie-uri ne permit săaflămdacă ai vizualizatsau nu o reclamă online, care es
tetipulacesteiaşicâttimp a trecut de când ai văzutmesajulpublicitar;
•
software-urile folosite permit înregistrareaîn mod agregat a comportamentuluiînceeacepriveşteutilizarea
site-uluinostru. Informaţiiledobânditeprinintermediul cookie-urilor sunt anonimeşi nu vor fi legate de datele cu car
acter personal. SafeFleet nu trimiteacesteinformaţiicătrenicioparteterţăpentruuzulei independent.
Site-ul nostru foloseste 2 categorii de module cookie:


Cookie-uri de Sesiune



Cookie-uriPersistente, atâtpropriicâtșiplasate de terți.
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Cookie-uri de Sesiune
Sunt stocatetemporarpânăcândutilizatorulpărăsește website-ul sauînchidefereastrabrowseruluisaupânăcând sunt
șterse de cătreserverul web. Folosimaceastăcategorie de module cookie pentru a salvașiafișautilizatoruluidatelecom 
pletate de el încadrulformularelor din site, încazulîn care au surveniterori la transmitereaacestora. Înmomentulîn care
formularul s-a transmis cu succes, aceste module cookie de sesiune sunt șterse automat.
Cookie-uriPersistente
Sunt stocate pe harddisk-ul utilizatoruluipentru o durată de existențăprestabilită. Acesteaincludșimodulele cookie
plasate de un alt website decât al nostru, cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookie-uriplasate de terți).
Folosim cookie-uripersistentepropriipentru a salvapreferințele de navigare ale vizitatorului pe acest website. Acestea
au o durata de existență de 30 de zile.
Cookie-uriplasate de terți
Aceste cookie-uri pot proveni de la următoriiterți: Google, Youtubeși Facebook.Prinacceptuldumneavoastră, cookieurile vor fi utilizatepentruurmătoarele scopuri:


Analizavizitatorilor. De fiecaredatăcând un utilizatoracceseazăacest site, aplicația de Analytics generează
un cookie. Acest cookie ne spunedacăațimaivizitatacest site pânăacumșipermitemonitorizareautilizato
rilorunici care ne viziteazășicât de des o fac. Ca șiaplicație de Analytics folosimsoluția Google Analytics cu
extensia „anonymizeIp()“, ceanonimizeazătoateadresele IP ale vizitatorilor.
Mai multedetalii: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en.
Nu

colectămși

nu

procesămnicioinformație

pe

bazacăreiautilizatorularputea

fi

identificat.

Putețirefuzautilizarea de module cookie de către Google Analytics prindescărcareașiinstalareamodulu
lui Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Mai multedetalii: https://www.google.com/analytics/


Desfășurareașianalizacampaniilor de publicitate online. …………………………..desfășoarăcampanii de
publicitate online prinintermediulplatformeloroferitede Google și Facebook. Acesteplatformestochează
cookie-uricepermit măsurareaeficiențeicampaniilornoastre de publicitate online șipentruaafișa pe alte siteurireclameadaptate la presupuseleinterese ale vizitatorilor.



Includerea de conținut multimedia. Unelepagini ale site-ului au incluseclipuri video de pe platformaY
outubesaualteplatforme video. Încazulîn care cookie-urile sunt blocate pe acest site, respectivulconținut nu
va fi afișat.

Cookie-uriplasate de serviciile Google folosite:
 Google Conversion Tracking este un serviciu de analiză al Google destinatmăsurăriieficiențeicampani
ilornoastre de publicitate online efectuateprin Google AdWords.Înacest context, Google setează un modul
cookie pe computerul/echipamentulmobil al vizitatoruluiatuncicândacestaaccesează un anunț Google șia
jungeîn website-ul nostru. Aceste module cookie nu sunt coroborate cu identificareapersonală. Cu ajutorul
Google Conversion Tracking, putemidentificafaptulcăcineva a făcutclic pe anunțulnostrupublicitarși a fos
tastfelredirecționatcătrepaginanoastră. Datelecolectate cu Google Conversion Tracking servescexclusiv la
întocmirea de statisticiprivindeficiențașiîmbunătățireacampaniilornoastre de publicitate online prin Google
AdWords. Nu colectămși nu procesămnicioinformație pe bazacăreiautilizatorularputea fi identificat.


Google Remarketing. Prinacestetehnologii, utilizatorii care au vizitatdejapaginilenoastre web pot fi abordați
din nouprinpublicitateorientată pe celelaltepagini ale rețelei de parteneri ai Google.
Dacă nu dorițisăprimițipublicitate pe bază de interese, acestlucru se poatedezactivaaccesândaceastăpag
ină: https://adssettings.google.com
Informațiisuplimentareșiinformațiiprivinddezactivareaserviciilorpublicitare
bileaici: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google,

disponi
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Cookie-uriplasate de serviciile Facebook folosite:


Prinintermediul Facebook Conversion Pixels putemidentificafaptulcă un utilizatoraaccesat website-ul nos
truprinintermediulunuianunțpublicitar din Facebook. Datelecolectate cu Facebook Conversion Pixel
servescexclusiv la eficiențașiîmbunătățireacampaniilornoastre de publicitate online pe Facebook. Nu colec
tămși nu procesămnicioinformație pe bazacăreiautilizatorularputea fi identificat.



Printehnologia Facebook Remarketing utilizatorii care au vizitatpaginilenoastre web pot fi abordați din
nouprinpublicitateorientată pe Facebook. Nu colectămși nu procesămnicioinformațiedespreutilizatorii Face
book cărora li se adreseazăpublicitateaorientatăși nu avemposibilitatea de aidentificautilizatoriindividuali.

Mai multeinformațiiprivindscopurileșivolumul de colectareșiprelucrare a datelor cu caracter personal de către Face
book: https://www.facebook.com/about/privacy
Politica Facebook de utilizare cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2. CUM BLOCHEZI COOKIE-URILE?
Dacă vrei să blochezi cookie-urile, unele funcţionalităţi ale site ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera
anumite disfuncţionalităţi sau erori în folosirea site-ului nostru.
Dacă accepţi aceste limitări şi eşti decis să blochezi cookie-urile, urmează instrucţiunile de mai jos.
Cum poti permite sau bloca cookie-urile?
Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar ai posibilitatea să modifici setările pentru a
bloca unele sau toate cookie-urile, dacă preferi. Dacă nu îţi place cum acest lucru afectează experiența ta online, e la
fel de uşor să accepţi din nou cookie-urile.
Alege browser-ul tău din lista de mai jos pentru a afişa instrucţiunile pe care trebuie să le parcurgi după deschiderea
browser-ului:



Microsoft Internet Explorer
fă click pe pictograma Setări (dreapta sus)
fă click pe Opţiuni Internet
click pe Confidenţialitate şi apoi alege opţiunile
click pe Aplicare şi apoi pe OK pentru salvarea preferinţelor



Google Chrome
fă click pe pictograma cheie şi selectează Opţiuni din listă
click pe tabul ”Setari avansate”
fă click pe Setări privind conținutul din secțiunea Confidențialitate
alege setările pe care le doreşti
click pe X pentru a închide



Mozilla Firefox
selectează Instrumente din bara principala, apoi Opţiuni
click pe tabulConfidenţialitate
alege setările pe care le doreşti
click pe OK pentru a închide



Safari
alege Preferinţe
fă click pe panoul de confidentialitate
alege setările pe care le doreşti
click pe X pentru a închide
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Dezactivarea modulelor cookie pe acest website ar putea duce la limitări ale funcțiilorși a conținutuluidisponibil.

