Cookie
In stransa legatura cu furnizarea de continut, site-urile utilizeaza cookie-uri, dar pot folosi, de asemenea,
si alte tehnologii cu caracteristici similare sau cookie-uri identice. Informatiile furnizate mai jos si cookieurile se aplica si altor tehnologii similare utilizate in cadrul site-urilor noastre.
Cookie-urile (asa-numitele. "Cookies") sunt date informatice, fisiere text, de mici dimensiuni, stocate pe
computerul, dispozitivele mobile sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza
Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitare a server-ului unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este
inofensiv (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard
disk-ul utilizatorului). Doar server-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un
utilizator revine pe site-ul asociat serverului respectiv, iar cookie-urile in sine nu solicita informatii cu
caracter personal pentru a putea fi utilizate.
Cookie-urile sunt folosite pentru:
a) a aduce continutul site-urilor la preferintele utilizatorului si pentru a optimiza utilizarea
Internetului, de exemplu, pentru a afisa informatia adaptandu-i parametrii la caracteristicile
dispozitivului.
b) crearea unor statistici care ne ajuta sa analizam modul in care utilizatorii interactioneaza cu
serviciul/informatia.
c) a oferi utilizatorilor un continut publicitar adaptat la interesele lor, inclusiv prin remarketing.
d) mentinerea sesiunii de Internet astfel incât utilizatorul evita sa intre pe fiecare pagina a siteului si sa re-introduca numele de utilizator si parola.
Cele mai multe browsere web permit stocarea implicit de cookie-uri in echipamentul terminal al unui
utilizator. Utilizatorii serviciilor noastre pot face oricand modificari in setarile pentru cookie-uri. Aceste
setari pot fi modificate in asa fel incât sa blocheze manipularea automata a modulelor cookie in
configuratia browser-ului sau sa fiti informati despre ele de fiecare data când navigati pe Internet.
Mai multe informatii despre posibilitatile si modalitatile de manipulare cookie-uri sunt disponibile in setarile
software-ului (browser web). Imposibilitatea de a modifica setarile din domeniul cookie-urilor inseamna ca
acestea vor fi incluse in ghidul de dispozitiv terminal, si astfel vom stoca informatii pe dispozitiv despre
accesul utilizatorului final la aceste informatii.
Dezactivarea cookie-urilor poate impiedica utilizarea anumitor servicii din cadrul site-urile noastre, fiind
necesara autentificarea. Dezactivarea aceptarii cookie-urilor nu va afecteaza, dar se va diminua
capacitatea de a citi sau de a viziona continut.
Cookie-urile pot fi incluse in dispozitivul terminal al site-ului si utilizate prin cooperarea cu agentii de
publicitate, companii de cercetare si furnizori de aplicatii multimedia.
Utilizarea Cookie-urilor
Atunci cand vizitati site-ul companiei noastre, cookie-urile pot fi instalate in mod automat si salvate
temporar in memoria calculatorului dvs. sau a hard disk-ului, cu scopul de a va usura navigarea in site-ul
nostru. Cookie-urile nu ne permit sa va identificam, acestea sunt folosite pentru a inregistra informatii
despre paginile pe care le-ati vizitat in cadrul bsite-ului nostru, data si timpul vizitei dvs, etc.
Lista cookie-urilor folosite de către www.saint-gobain.ro și scopul acestora:
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•

YouTube Visitor_info1_live, (cookie specific Youtube): Acest cookie are o durată de 7 luni și
pare să determine ce versiune a paginii de pornire YouTube obțineți dacă îl vizitați
YouTube Pref Cookie, (cookie specific Youtube): Cookie-ul PREF poate să stocheze
preferințele dumneavoastră și alte informații, în special limba preferată (de exemplu, limba
engleză), numărul de rezultate ale căutării care doriți să fie afișate pe pagină (de exemplu, 10 sau
20) și dacă doriți ca filtrul SafeSearch Google să fie activat sau nu.
HAS_JS (Cookie de aplicație): Cookie pentru secțiune utilizat de CMS pentru a afișa site-ul.
Cookie-agreed, (Cookie de aplicație): Fișier de tip cookie folosit pentru a primi mesajele de
alertă de tip cookie
doubleclick, (Cookie Analytics), Acestea sunt cookie-uri de analiză (etichetă DoubleClick
Floodlight) concepute pentru a furniza statistici anonime privind campaniile publicitare.
_GA (Cookie Google Analytics): Instrument de analiză web a vizitatorilor
_gid (Google Analytics), Cookie-uri Analytics furnizate de Google Analytics. Consultați detaliile
de mai jos.
__utma, Cookie Analytics, Cookie-uri Analytics furnizate de Google Analytics. Consultați detaliile
de mai jos
__utmb, Cookie Analytics, Cookie-uri Analytics furnizate de Google Analytics. Consultați detaliile
de mai jos.
__utmc, Cookie Analytics, Cookie-uri Analytics furnizate de Google Analytics. Consultați detaliile
de mai jos.
__utmz, Cookie Analytics, Cookie-uri Analytics furnizate de Google Analytics. Consultați detaliile
de mai jos.
Cookie-uri Analytics pe site-urile web Saint-Gobain.ro
Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc.
(„Google”). Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site (inclusiv adresa IP) vor fi
transmise și stocate pe un server Google din SUA. Google va utiliza aceste informații pentru a
evalua utilizarea site-ului web, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului web pentru
operatorii de site și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea
internetului. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți, în cazul
în care acest lucru este impus de lege sau în măsura în care terțe părți prelucrează aceste date
în numele Google. Google nu va asocia niciodată adresa dumneavoastră IP cu alte date stocate
de Google. Puteți refuza instalarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din
browser; cu toate acestea, rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate
caracteristicile acestui site web. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu prelucrarea
datelor despre dumneavoastră de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.
Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, faceți clic aici.
O altă alternativă pentru a dezactiva Google Analytics este să instalați un plugin mic propus de
Google pentru browsere majore.

Poti folosi setarile din browser pentru a controla cookie-urile setate in calculator sau pe mobil:
Internet Explorer™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Safari™
Aveti posibilitatea sa dezactivati cookie-urile din browser-ul dvs. Prin dezactivarea cookie-urilor se vor
dezactiva toate cookie-urile folosite de browser-ul dvs., inclusiv cele de la alte site-uri, ce poate provoca
pierderea sau modificarea anumitor setari sau informatii. Dezactivarea cookie-urilor poate schimba
experienta de navigare in site-ul nostru sau o poate face dificila.

