
Politica Cookies

Cookie-uri
Politica noastră de confidențialitate explică principiile proprii privind colectarea,
prelucrarea și stocarea informațiilor tale. Politica cookie-uri explică cu exactitate cum noi,
partenerii noștri și utilizatorii serviciilor noastre folosesc cookie-urile, precum și opțiunile
pe care le ai pentru a controla toate cookie-urile.

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt mici fragmente de date, stocate în fișiere text, care sunt înmagazinate
pe computer sau pe alte dispozitive când site-urile web sunt încărcate într-un navigator.
Ele sunt folosite pe scară mare pentru a „ține minte” vizitatorii și preferințele lor, fie
pentru o singură vizită (printr-un „cookie de sesiune”) fie pentru mai multe vizite repetate
(folosind un „cookie persistent”). Cookie-urile asigură o experiență consistentă și
eficientă pentru vizitatori și îndeplinesc funcții esențiale, de exemplu permit utilizatorilor
să se înregistreze și să rămână autentificați. Ele pot fi setate de site-ul pe care îl vizitezi
(cunoscute sub numele de „cookie-uri primare”) sau de părți terțe, cum ar fi cele care
servesc conținut sau furnizează servicii de publicitate ori analitice pe un site („cookie-uri
terțe”).

Folosim cookie-urile în diferite scopuri. Unele cookie-uri sunt necesare din motive
tehnice; unele permit o experiență personalizată atât pentru vizitatori cât și pentru
utilizatorii înregistrați.

Mai jos sunt prezentate diverse categorii de cookie-ur. Anumite cookie-uri sunt setate
numai pentru vizitatorii autentificați, în timp ce altele sunt setate pentru toți vizitatorii, iar
acestea sunt marcate mai jos ca atare.

Strict necesare: Acestea sunt cookie-uri care sunt esențiale pentru Re-Portrait să-și
îndeplinească funcțiile de bază. Ele includ cookie-urile necesare care permit utilizatorilor
înregistrați să autentifice și să execute funcții legate de cont.

Funcționalitate: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a stoca preferințele setate de
utilizatori, cum ar fi nume cont, limbă și locație.

Performanță: Cookie-urile de performanță colectează informații despre cum
interacționează utilizatorii cu site-ul, inclusiv care pagini sunt cele mai vizitate, precum și
cu alte date analitice. Aceste detalii sunt folosite numai pentru a îmbunătăți funcționarea
site-ului web.



Urmărire: Acestea sunt setate de rețelele unor părți terțe de încredere (de exemplu,
Google Analytics) pentru a urmări detalii, cum ar fi numărul de vizitatori unici și afișările
de pagini, care să ajute la îmbunătățirea experienței utilizatorului.

Conținut de la terți/înglobat: folosim diverse aplicații și servicii ale unor părți terțe pentru
a îmbunătăți experiența vizitatorilor pe site-ului web. Acestea includ platforme din social
media, cum ar fi Facebook (prin folosirea butoanelor de partajare) sau conținut înglobat
de pe Youtube și Vimeo. Prin urmare, cookie-urile pot fi setate și folosite de aceste părți
terțe pentru a-ți urmări activitatea online. Nu avem control direct asupra informațiilor care
sunt colectate prin aceste cookie-uri.

Controlul cookie-urilor
Vizitatorii pot dori să restricționeze folosirea cookie-urilor sau să împiedice complet să fie
setate. Majoritatea navigatoarelor oferă modalități de a controla comportamentul
cookie-urilor, cum ar fi perioada de timp pentru care sunt stocate — fie printr-o
funcționalitate nativă ori fie prin folosirea unor module de la părți terțe.

Pentru a afla mai multe despre cum să administrezi și să ștergi cookie-urile, vizitează
aboutcookies.org. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile de publicitate și despre
cum să le administrezi, vizitează youronlinechoices.eu (pentru EU) sau aboutads.info
(pentru SUA).

Aici sunt disponibile câteva programe specifice de renunțare:

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Este important să reții că restricționarea sau dezactivarea folosirii cookie-urilor poate
limita funcționalitatea site-urilor sau chiar le poate împiedica să funcționeze corect.

https://www.aboutcookies.org/
https://youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

