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1.

Politica privind modulele cookie
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA – o companie înregistrată în Belgia, având sediul social
la Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia, cu nr. 0441 192 820 („BSEU”),
regulatorul și administratorul [site-ului web] („Site web”), utilizează module cookie
pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor pe site. Modulele cookie pot îmbunătăți
direct această experiență (de exemplu, păstrând în memorie limba aleasă de dvs. și alte
setări specifice) sau pot fi chiar necesare pentru a executa în mod corespunzător și legal
serviciile pe care le solicitați (de exemplu, păstrând în memorie setările modulelor cookie
selectate de dvs.). În plus, anumite module cookie oferă companiei BSEU informații
statistice privind utilizarea site-ului web, permițând astfel companiei, în mod indirect, să
răspundă mai bine preferințelor vizitatorilor prin adaptarea în consecință. De asemenea,
modulele cookie vă permit să utilizați anumite caracteristici suplimentare incluse pe siteul web, de exemplu, prin aplicații concepute în acest sens și accesibile prin intermediul
site-ului web.

1.1.

CE SUNT MAI EXACT MODULELE COOKIE?
Modulele cookie sunt fișiere mici de tip text pe care browser-ul dvs. le instalează pe
calculator și care permit site-ului web să recunoască calculatorul dvs. atunci când vizitați
site-ul. Sunt alcătuite dintr-un număr unic și, prin urmare, vă poate distinge dispozitivul
de altele, deși dvs. rămâneți anonim.
Grație modulelor cookie, BSEU poate să se asigure, de exemplu, că informațiile care
apar pe ecran în timpul următoarei dvs. vizite pe site-ul web sunt adaptate preferințelor
dvs. Cu ajutorul modulelor cookie, BSEU poate, de asemenea, identifica cele mai
populare secțiuni ale site-ului web, întrucât acestea permit BSEU să afle ce pagini sunt
vizitate și cât timp petrec vizitatorii navigând pe acestea. Pe baza acestor date agregate,
BSEU poate adapta site-ul web pentru a reflecta mai bine preferințele vizitatorilor și a
oferi o experiență orientată către client. În cele din urmă, modulele cookie pot facilita
funcționarea anumitor aplicații ale unor terțe părți, cum ar fi conexiunile la rețelele de
socializare.

1.2.

CE TIPURI DE MODULE COOKIE UTILIZĂM?
Utilizăm două tipuri de module cookie pe site-ul nostru web - „module cookie pentru
sesiune” și „module cookie persistente”. Modulele cookie pentru sesiune sunt temporare
și rămân pe calculatorul dvs. cât timp navigați pe pagina web. Modulele cookie
persistente rămân pe dispozitivul dvs. și după încheierea sesiunii de navigare.
În ceea ce privește originea, este posibil să împărțim modulele cookie în „module cookie
primare” și „module cookie terță parte”. Modulele cookie primare sunt plasate de noi pe
site pentru a permite navigarea obișnuită, a îmbunătăți funcționalitatea sau a îndeplini
cerințele legale. „Modulele cookie terță parte” sunt module cookie plasate pe site-ul
nostru web de terțe părți alese de noi pentru a susține anumite funcționalități ale siteului.

Pentru împărțirea funcțională a modulelor cookie utilizate, vă rugăm să consultați tabelul
de mai jos.
Tipul de

Care este scopul acestora?

Cum afectează acestea

module

confidențialitatea dvs.?

cookie
Necesare

Aceste module cookie sunt necesare

Aceste module cookie sunt aplicate

pentru ca site-ul web să funcționeze

automat în timpul fiecărei sesiuni sau

corespunzător. Acestea fac posibilă

pentru perioade mai lungi – în funcție

navigarea pe site-ul nostru web și

de scopul acestora. Fiind necesare

utilizarea funcționalităților acestuia. De

pentru a vă permite navigarea pe site

exemplu, acest tip de module cookie

în mod regulat sau pentru a îndeplini

vă permite să navigați dintr-o pagină

criteriile legale, nu le puteți dezactiva.

web într-o altă pagină și să stocheze

Aflați mai multe detalii la punctul 1.7.

informațiile

de

necesare

pentru

completarea formularelor.

mai

jos.

Dacă preferați ca

modulele cookie să nu fie instalate
pe dispozitiv, puteți oricând opri
vizitarea site-ului.

De

Aceste module cookie înregistrează

funcționalitate

alegerile dvs. în zonele dedicate
colectării datelor dvs. cu caracter
personal (cum ar fi numele de
utilizator, limba sau regiunea în care
se află utilizatorul). Aceste module
cookie pot fi utilizate de asemenea
pentru

a

păstra

în

memorie

modificările pe care le-ați făcut, de
exemplu

la

dimensiunea

textului,

fonturi și la alte părți ale site-ului web
care pot fi personalizate.

Informațiile pe care aceste module
cookie le colectează pot include
informații tehnice care sunt prelucrate
în legătură cu vizita dvs. și sunt
asociate dispozitivului dvs., deși dvs.
rămâneți anonim. Totuși, puteți
decide să nu vă dați consimțământul
cu privire la utilizarea acestora sau să le
dezactivați manual în setările dvs., deși
acest lucru poate influența experiența
dvs. pe site.
Uneori, aceste module cookie pot fi
setate să păstreze în memorie
informațiile de identificare personală
pe care le-ați dezvăluit, cum ar fi
numele de utilizator sau imaginea de
profil. În timp ce dezvăluiți astfel de
detalii personale, veți fi rugați să vă dați
consimțământul sau cel puțin, să fiți
informați în mod clar despre regulile
noastre de confidențialitate.
Dacă
decideți să dezvăluiți datele și să
solicitați anumite servicii, astfel de
module cookie sunt necesare pentru a
furniza serviciile respective.

Analitice

Aceste module cookie sunt module

Informațiile pe care aceste module

cookie

cookie le colectează nu sunt legate de

terță

parte

(de

exemplu,

Google Analytics) care ajută site-ul să

o

înțeleagă modul în care vizitatorii

identificată și sunt folosite în principal

interacționează

(de

în scopuri statistice. Acestea permit

exemplu, pentru a identifica modul în

BSEU să adapteze site-ul web și

care vizitatorii au ajuns pe site, despre

aplicațiile

sale

sistemul

diferitele

nevoi

cu

de

acesta

operare

utilizat

de

persoană

identificabilă

în

sau

conformitate
și

dorințe

cu
ale

vizitatori și tipul de browser, durata

vizitatorilor.

vizitei, paginile vizitate, vârsta, sexul și

consimțământul

interesele vizitatorilor etc.).

utilizarea acestor module.

Funcții

Aceste module cookie sunt module

Aceste module cookie sunt de obicei

externe

cookie terță parte pe care am hotărât

conectate la dispozitivul dvs. personal

să le introducem pe site pentru a

sau chiar la datele cu caracter personal

îmbunătăți

funcționalitatea

Vom
dvs. cu

solicita
privire

la

(de

pe care decideți să le includeți în rețele

exemplu, pentru a asigura că puteți

de socializare relevante. Puteți decide

utiliza

socializare

întotdeauna dacă să acceptați utilizarea

Facebook, Twitter etc. direct pe site-ul

acestora (fie direct, fie implicit prin

web, pentru a vă întoarce pe site prin

solicitarea unui astfel de serviciu).

rețelele

de

intermediul platformelor de rețele de
socializare
Instagram

precum
sau

Facebook

pentru

a

și

urmării

localizarea dvs. geografică în scopul

de a vă îndruma către cel mai
apropiat dealer, dacă acest lucru
este relevant).

Pentru mai multe informații cu privire la scopuri specifice ale modulelor cookie utilizate pe siteul web, la funcțiile și timpul de stocare (dacă sunt persistente), consultați punctul 1.7. de mai jos.

1.3.

CUM OBȚINEM CONSIMȚĂMÂNTUL DVS. INFORMAT?

La intrarea pentru prima dată pe site-ul web, se va afișa un mesaj care să permită utilizarea
funcțiilor modulelor cookie de funcționalitate, analitice și pentru funcții externe. Aceste module
cookie vor fi instalate numai după acceptare.
Modulele cookie necesare vor fi instalate pe dispozitivul dvs. în momentul în care intrați pe siteul web, deoarece funcționarea corectă a site-ului se bazează pe acestea.
Acest mesaj va afișa un link către Politica privind modulele cookie, în cazul în care doriți să
consultați mai multe informații despre felul în care gestionăm modulele cookie.
Bannerul de notificare nu va mai apărea pe ecran la viitoarele vizite pe site-ul web, dar opțiunea
de a șterge modulele cookie va rămâne deschisă utilizând setările browser-ului dvs. de internet
(consultați 1.4).

1.4.

OBIECȚIILE ȘI DREPTURILE DVS.

Nu putem modifica setările modulelor cookie din browser-ul dvs. și nu putem dezactiva pentru
dvs. modulele cookie pentru care v-ați dat consimțământul de instalare sau care trebuie să fie
instalate pentru a permite navigarea site-ului. Cu toate acestea, puteți schimba întotdeauna
setările browser-ului dvs. pentru a șterge sau preveni ca diferite tipuri de module cookie să fie
stocate pe dispozitiv în viitor fără intervenția ulterioară.
Secțiunea „Ajutor” din browser-ul dvs. ar trebui să ofere informații privind modul în care
browser-ul gestionează modulele cookie. Aflați cum funcționează acest lucru pentru browser-ul
dvs. aici:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/ro/kb/cookie-urile?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: https://www.opera.com/ro/help

1.5.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ACEASTĂ POLITICĂ PRIVIND MODULELE
COOKIE SE MODIFICĂ?

BSEU poate actualiza în orice moment această politică. În cazul în care procedăm astfel, acest
lucru va fi evidențiat pe site-ul web și/sau pe paginile de marcă, astfel încât dvs. să fiți conștient
de nevoia de a verifica din nou această politică. Nicio schimbare nu va duce la limitarea
drepturilor dvs. în conformitate cu legea aplicabilă.

1.6.

DESTINATARII ȘI OPERATORII DE DATE TERȚĂ PARTE

BSEU nu face schimb de module cookie cu site-uri web ale unor terți sau furnizori externi de
date, cu excepția terților care lucrează direct cu BSEU și sub controlul și supravegherea BSEU,
pentru a oferi servicii pe site-ului web. BSEU se asigură întotdeauna că operatorii datelor dvs.
sunt obligați prin clauze contractuale necesare să păstreze în siguranță și confidențialitate aceste
date.
Cu toate că este posibil să utilizăm informațiile colectate prin modulele cookie terță parte,
rețineți că toate modulele cookie terță parte sunt gestionate de furnizorii acestora în
conformitate cu politicile lor.

1.7.

CONSULTAȚI MODULELE COOKIE UTILIZATE

Pentru a putea vedea lista exactă a tipurilor de module cookie utilizate de BSEU, cât timp sunt
active, când expiră, domeniul și/sau numele acestora, puteți consulta setările din browser-ul dvs.
Aici găsiți un ghid rapid care explică cum se face acest lucru pentru fiecare browser:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

