Politica privind modulele Cookie
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Utilizăm module Cookie și tehnologii similare în scopul panelului askGfK România pe site-ul portalului
panelului nostru („Portal”), în timpul sondajelor online („Sondaje”) așa cum sunt stabilite în prezenta
Politică privind modulele cookie.
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Ce sunt modulele Cookie?

Modulele Cookie sunt fișiere text mici plasate pe computer sau pe dispozitive mobile când accesați
website-uri. Modulele Cookie ale „primei părți” sunt stabilite de site-urile pe care le vizitați în acel
moment. Modulele Cookie ale „terțelor părți” sunt stabilite de alte domenii decât cele ale site-urilor pe
care le vizitați.
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Cum utilizăm modulele Cookie pentru Panel

Modulele Cookie pe care le utilizăm pentru Panel se încadrează în următoarele categorii:

2.1

Strict necesare

Aceste tipuri de module Cookie sunt esențiale pentru furnizarea serviciilor solicitate în mod special
de vizitatorii website-ului. Fără acestea, website-urile nu pot funcționa sau livra serviciile solicitate. În
scopul Panelului, utilizăm modulele Cookie strict necesare pentru portal și în timpul sondajelor online.

2.2

Performanță

Aceste module Cookie colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează un website,
cum ar fi paginile cele mai populare, ce metodă de conectare între pagini este cea mai eficientă și
dacă utilizatorii întâmpină mesaje de eroare de pe paginile web. Aceste module Cookie ne permit să
oferim utilizatorului o experiență de înaltă calitate. Informațiile colectate de aceste module Cookie nu
identifică utilizatorii. Acestea sunt concepute pentru a ajuta la îmbunătățirea funcționării site-ului
nostru.
În cadrul Portalului, folosim Matomo - o suită de analiză web pentru protecția confidențialității - pentru
a înțelege mai bine modul în care utilizatorii utilizează portalul, ceea ce ne ajută să îmbunătățim
continuu gradul de utilizare generală. Datele, eventual datele cu caracter personal colectate prin
Matomo nu sunt partajate cu terțe părți externe. Nu stocăm în întregime adresele IP (Internet
Protocol) colectate prin Matomo. Datele colectate prin Matomo includ data și ora solicitării către
Portal, rezoluția ecranului utilizat, fusul orar local al utilizatorului, informațiile despre fișierele
descărcate, locația utilizatorului: țară, regiune, oraș, latitudine și longitudine aproximative (locația
geografică bazată pe adresa IP), limba principală a browser-ului utilizat, tipul și versiunea sistemului
de operare și a browser-ului utilizat, precum și adresa de internet a paginii care a fost vizualizată
înainte de respectiva pagină de portal vizitată (așa-numita adresă URL de la care s-a pornit).

Modulele Cookie Matomo, cum ar fi _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses, expiră după doi ani, cu
excepția cazului în care le ștergeți manual.
Mai multe informații puteți găsi pe Matomo: https://Matomo.org

2.3

Module Cookie GfK pentru scopuri de cercetare în domeniul eficienței
publicității

Sensic.net
GfK face parte dintr-o organizație globală („Grupul GfK”), compusă din mai multe societăți aflate în și
în afara Uniunii Europene, toate deținute majoritar de GfK SE din Germania. Domeniul sensic.net
este deținut de GfK SE și este utilizat de companiile din Grupul GfK pentru a realiza cercetări privind
eficiența publicității online și mijloacelor de publicitate online și pentru măsurarea numărului de
vizitatori. În cadrul Panelurilor noastre, utilizăm modulele Cookie sensic.net pentru a colecta date
referitoare la anumite anunțuri publicitare, conținut media, cum ar fi streaming media și alte conținuturi
relevante, care sunt afișate în browser pe dispozitivele care sunt probabil deținute sau utilizate de
către participanții la Paneluri. Utilizăm aceste date în combinație cu informațiile demografice (de
exemplu vârsta, sexul, regiunea, clasa de venit etc.) pe care le deținem cu privire la Participanți pentru
a întocmi statistici anonime pentru clienții noștri - cum ar fi editorii și agenții de publicitate - în ceea
ce privește acoperirea și eficiența publicității lor online și publicul țintă.
Politica completă a sensic.net privind confidențialitatea și modulele Cookie este disponibilă la adresa:
www.sensic.net/ unde puteți seta și modulele Cookie de tip opt-out pe dispozitivele dvs pentru a
șterge toate modulele Cookie sensic.net existente, cu excepția unui modul Cookie de tip opt-out,
pentru a împiedica setarea modulelor Cookie sensic.net pe dispozitiv în viitor.
 Numele modulului Cookie: GFKP („modulul Cookie aferent Panelului”)
Perioada de stocare: 1 an
Scop: Stocarea într-o formă criptată a numărului de identificare al unui Participant la Panel,
permițând astfel GfK să recunoască atunci când anumite anunțuri publicitare sunt afișate
pe site-urile care sunt vizualizate în browser pe un dispozitiv probabil deținut sau utilizat de
un Participant și când și cât de des se afișează astfel de anunțuri publicitare și pe care
website-uri.
 Numele modulului Cookie: diverse module Cookie de la sensic.net ale căror nume constau
în numere și litere, „module Cookie aferente campaniilor publicitare (en: Campain
Cookies)”
Perioada de stocare: 2 ani
Scop: Cu ajutorul modulelor Cookie aferente campaniilor publicitare, stocăm informația că
un anumit anunț publicitar a fost afișat în browser pe un dispozitiv și când și cât de des și
pe ce website. Utilizăm module Cookie aferente campaniilor publicitare pentru publicul larg,
astfel încât să putem primi module Cookie aferente campaniilor publicitare indiferent de
participarea dvs la Panel. Modulele Cookie aferente campaniilor publicitare sunt setate
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când în browser se afișează anumite anunțuri publicitare a căror eficiență este evaluată de
către o companie din Grupul GfK în numele unui client. Acestea servesc la recunoașterea
dispozitivelor pentru a evita ca mai multe afișări ale anunțurilor publicitare pe același
dispozitiv să fie considerate ca afișări pe dispozitive distincte. Aceste module Cookie conțin
un număr de identificare generat în mod aleatoriu format din numere și litere care nu pot fi
legate de datele cu caracter personal ale membrilor Panelului sau ale altor persoane, atâta
timp cât nu este stocat niciun modul Cookie aferent Panelului pe același dispozitiv.


Datele locale de stocare: Numerele de identificare aleatorii nu pot fi legate de datele cu
caracter personal ale membrilor Panelului sau ale altor persoane fizice.
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Utilizatorii website-ului pot bloca modulele Cookie?

Da, puteți ajusta setările de confidențialitate din browser pentru a bloca toate modulele Cookie; cu
toate acestea, acest lucru ar putea afecta serios experiența dvs de navigare, deoarece multe site-uri
web ar putea să nu funcționeze corect. Browser-ul dvs vă poate permite să ștergeți toate modulele
Cookie la închiderea browser-ului. Această opțiune, totuși, duce la ștergerea repetată a modulelor
Cookie care pot stoca preferințele și setările dvs personalizate pe site-urile pe care le vizitați în mod
regulat. Cu toate acestea, este posibil să păstrați modulele Cookie dorite, întrucât browser-ul dvs vă
poate permite să specificați site-urile care sunt întotdeauna sau niciodată autorizate să utilizeze
module Cookie.
Mai multe detalii despre modul de ștergere a modulelor Cookie sau modul de gestionare a modulelor
Cookie în diferite browsere de internet pot fi găsite accesând linkurile de mai jos:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.
IAB a pus la dispoziție următorul website pentru a furniza informații specifice cu privire la problemele
de confidențialitate legate de publicitatea pe Internet: youronlinechoices.co.uk/uk
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